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وزیـر دفـاع امریـکا در دیدار بـا رهبران 
نظامی و مدنی پاکسـتان از آنها خواست 
و  کنتـرل  بـرای  را  تالش های شـان  تـا 
سـرکوب شـبه نظامیانـی که به اسـتفاده 
از ایـن کشـور بـه عنـوان پایگاهی برای 
متهـم  افغانسـتان  در  حمـالت  انجـام 

شـده اند، دو برابـر کننـد.

به گـزارش خبرگـزاری رویتـرز، جیمز 
ماتیـس وزیـر دفـاع امریـکا در جریـان 
سـفری یـک روزه بـه پاکسـتان گفـت: 
این کشـور جنوب آسـیا پیشـرفت هایی 
در  نظامی گـری  شـبه  بـا  مبـارزه  در 
نیازمنـد  امـا  داشـته  مرزهایـش  داخـل 
بیشـتر  اقدامـات  انجـام  و  پیشـرفت ها 

. ست ا
بـا گذشـت بیـش از ۱۰۰ روز از زمانی 
کـه دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـوری 
امریکا اسـتراتژی جنوب آسـیا را اعالم 
جدی تـر  رویکـرد  خواسـتار  و  کـرد 
نسـبت بـه اسـالم آبـاد شـد، مقامـات 
می گوینـد،  امریکایـی  تحلیلگـران  و 
و  دارد  وجـود  محـدودی  دسترسـی 
مشـخص نیسـت کـه پیشـرفت در این 

زمینـه بـه چـه انـدازه خواهـد بـود.
جیمـز  گفـت:  بیانیـه ای  در  پنتاگـون 
بـار  سـفر  ایـن  جریـان  در  ماتیـس 
بایـد  تاکیـد کـرد کـه پاکسـتان  دیگـر 
تالش هایـش را بـرای مقابلـه بـا شـبه 
در  کـه  تروریسـت هایی  و  نظامیـان 
داخـل این کشـور فعالیـت می کنند، دو 

کنـد. برابـر 
ماتیـس که برای نخسـتین بـار به عنوان 
وزیـر دفـاع امریـکا بـه پاکسـتان سـفر 

کـرده، پیـش از آغـاز ایـن سـفر گفتـه 
بـود کـه هـدف اصلـی دیدارهایـش بـا 
مقامـات پاکسـتانی، دسـتیابی بـه زمینـه 

است. مشـترک 
شـاهد خاقـان عباسـی، نخسـت وزیـر 
بـا جیمـز  پاکسـتان در جریـان دیـدار 
پاکسـتان  و  امریـکا  گفـت:  ماتیـس 
اهـداف مشـترکی دارنـد. مـا بـه جنگ 
بـا تـرور متعهـد شـده ایم. هیـچ کـس 
از اعضـای پاکسـتان مخالـف صلـح در 

نیسـت. افغانسـتان 
ماتیـس همچنیـن بـا مقامـات عالی رتبه 
ارتـش پاکسـتان از جملـه جنـرال قمـر 
جاویـد باجـوا فرمانـده ارتـش و ژنرال 
نویـد مختـار رییس سـرویس اطالعات 

پاکسـتان دیـدار کرد.
کـه  امریـکا  دفاعـی  مقامـات  از  یکـی 
خواسـت نامـش فـاش نشـود،  گفـت: 
مذاکـرات ماتیس بـا مقامات پاکسـتانی 
از  یکـی  و  ویـژه  و  صریـح  بسـیار 
موضوعـات بحـث ترغیب پاکسـتان به 
آوردن طالبـان پـای میز مذاکـرات بوده 

. ست ا

و  تاشـکند  بـه  سـفرش  در  اشـرف غنی  محمـد 
دیـدار بـا رییس جمهـوری ازبکسـتان گفـت کـه 
بـا  همکاری  هـا  گسـترش  خواهـان  افغانسـتان 

می باشـد.  ازبکسـتان 
بـه  مـی خواهـم  مـن  کـه  غنـی گفـت  آقـای   
حکومـت و مـردم ازبکسـتان اطمینـان دهـم کـه 
حکومـت و مـردم افغانسـتان عالقـه مند هسـتند 
تـا در آینـده ازبکسـتان را منحیـث یـک شـریک 
عمـدۀ خویـش در عرصـه ترانزیـت و تجـارت 

داشـته باشـند.
او افـزود کـه مـا تمـام تالش هـای خویـش را به 
خـرج خواهیـم داد تا ُسـرخان دره را با پلخمری 
از طریـق لیـن بـرق وصـل کنیـم و در ماه هـای 
آینـده تمویـل هزینـه مالـی و تطبیـق خـط آهـن 

مزارشـریف-هرات را ارزیابـی خواهیـم کـرد.
آقـای غنـی گفـت کـه امـروز مـا موافقتنامه هایی 
را بـه امضـاء رسـاندیم که یک چـوکات حقوقی 
را  دولـت  بـه  دولـت  همکاری هـای  کامـل  و 
کلیـدی  آرزوهـای  و  خواسـت ها  راسـتای  در 

دوکشـور بـه وجـود مـی آورد.
سـمرقند  کنفرانـس  در  اشـرف  غنی،  گفتـۀ  بـه 
اجندایـی را کـه شـما بخاطـر همـکاری منطقوی 
مطرح کردید، در نتیجه آن هر یک از کشـورهای 
همسـایه تـان بـه رفـاه و ثبـات بیشـتر خواهنـد 
رسـید و موقـف شـما در -پروسـه اسـتانبول- 
قلـب آسـیا بـه خاطر اتصـال آسـیای مرکـزی با 
آسـیای جنوبی و شـرق آسـیا، از اهمیت بسـزای 

برخـوردار اسـت.
او خاطـر نشـان سـاخت: شـما در سـازمان ملـل 
متحـد در مـورد ضـرورت بـه موقـف مشـترک 
علیـه تروریـزم و حمایـت از اسـتراتیژی جدیـد 
کـه  افغانسـتان  بـرای  ترامـپ  جمهـور  رییـس 
یـک  خواسـتار  آن  در  و  داشـتید  سـخنرانی 
افغانسـتان باثبـات گردیـده بودید، مورد اسـتقبال 

و قدردانـی مـا قـرار گرفـت.
مثبـت  ارزیابـی  از  کـه  گفـت  همچنـان  غنـی 
ایـاالت  اسـتراتیژی جدیـد  بـه  رابطـه  در  شـما 
متحـده امریـکا بـرای آسـیای جنوبـی و مبـارزه 
بـا تروریـزم، امتنـان مـی کنـم. بـه نمایندگـی از 
حکومـت و مـردم افغانسـتان از دعـوت و مهمان 
نـوازی گـرم شـما بـه مـن و هیـات همـراه ام 
تشـکر مـی کنـم و از آرزوی تان برای افغانسـتان 

مرفـه و آرام نیـز ابـراز امتنـان مـی نمایـم.
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بـا آن کـه در روز دوشـنبه مجلـس نماینـده گان 
حکومـت  پیشـنهادی  نامزدوزیـر  یـازده  بـه 
رای اعتمـاد داد، امـا بـا آن هـم هنـوز برخـی 
کرسـی های کابینـه همچنـان در اختیـار وزرای 
بـا  می رسـد  نظـر  بـه  دارد.  قـرار  سرپرسـت 
گذشـِت نزدیـک به چهار سـال از عمـر دولت 
فعلـی، هنـوز ایـن دولـت نتوانسـته بـر یکـی 
برابـرش  در  کـه  چالش هایـی  مهم تریـن  از 
قـرار دارد، فایـق آیـد و حداقـل کابینـۀ خـود 
عـدم  دهـد.  تشـکیل  مکمـل  صـورِت  بـه  را 
توفیـِق زمـام داران در تشـکیل کابینـه، می تواند 
نشـانۀ روشـِن خـالی مدیریتی یـی باشـد کـه 
در کارِ ایـن دولـت وجـود دارد، در غیـر ایـن 
صـورت تکمیـل کابینـه آن قـدر امـِر دشـوار و 
سـختی نبـود که رهبـران دولت در چهار سـال 
نتواننـد آن را انجـام دهنـد. عدم تکمیـل کابینه 
می توانـد حداقـل اگرنـه از نظـر اداری و کاری 
ولـی از نظـر روانـی، ایـن شـایبه را تقویـت 
کنـد کـه سـران دولـت وحـدت ملی هنـوز در 
میـاِن اختالفـاِت جناحـی و تیمـِی خـود چنان 
غـرق انـد کـه حتـا مجـال رسـیده گی بـه یکی 
از مهم تریـن وظایـِف خـود را کـه عبـارت از 

تشـکیل کابینـه باشـد، نمی یابنـد.
 از جانـب دیگر، روند رای دهی به نامزدوزیران 
در مجلـس نماینده گان، تفاوت هـای ماهوی را 
از عملکـرد ایـن مجلـس بـه نمایش گذاشـت. 
از  نامزدوزیـر  زن  تنهـا  رای دهـی  جریـان  در 
رد صالحیـت  و  نکـرد  عبـور  مجلـس  فیلتـر 
را  زیـادی  گمانه زنی هـای  مسـأله  ایـن  شـد. 
برانگیختـه، در حـدی کـه برخی هـا در فضـای 
مجازی، از زن سـتیزی در دروِن مجلس سـخن 
می گوینـد. ایـن افراد بـا توجه به سـخنان اخیر 
پوشـیدن«  »چـادر  مـورد  در  رییس جمهـوری 
کسـانی کـه نمی تواننـد نشـانی حامیـان داعش 
ارایـه  دولـت  دسـتگاه  درون  در  را  طالبـان  و 
کننـد، می گویند کـه ذهنیِت زن سـتیزانه تنها در 
میـان سـران حکومت بیــداد نمی کنـد، بل این 
پدیـده حتـا بـه درون مجلـس و میـان اعضای 

زِن ایـن مجلـس نیـز راه یافته اسـت. 
نامزدوزیـر  یگانـه  دلیـل رد شـدِن  آیـا واقعـًا 
زن از سـوی مجلـس، جنسـیِت او بـود و یـا 

کاری اش؟ توانایی هـای 
 به این پرسـش پاسـخ درسـتی هنوز در دسـت 
نیسـت. برخـی از اعضای مجلـس می گویند با 
توجـه بـه مهم و دشـوار بـودِن پسـت وزارت 

معـادن، احتمـال این کـه نرگـس نهـان نامـزد 
آن  مدیریـِت  عهـدۀ  از  بتوانـد  وزارت  ایـن 
بیرون شـود، شـک و گمان هایـی را در مجلس 
دلیـِل رد  بـه وجـود آورد و همیـن موضـوع 
صالحیـتِ او شـد. امـا برخـی دیگـر می گویند 
از آغـاز نوعـی روحیـۀ مخالفـت با خانـم نهان 
در مجلـس دامـن زده شـده بـود و این مسـأله 
نیـز محـدود  بـه اعضـای مـرد مجلـس  تنهـا 
نمی شـد، بـل برخـی اعضـای زن مجلـس نیـز 
بانـو  رد صالحیت هـای  بـرای  را  تالش هـای 

دادند.  نهـان صـورت 
آن چـه کـه اتفـاق افتـاد، البتـه تصویـر خوبـی 
می توانـد  ایـن  و  نکـرد  ارایـه  مجلـس  از 
بگـذارد.  به جـا  نیـز  آینـده  در  بـدی  تبعـاِت 
حتـا اگـر نامزدوزیـر معـادن از صالحیت هـای 
ولـی رد  باشـد،  نبـوده  برخـوردار  کاری الزم 
صالحیـتِ او در میـان یـازده نامزدوزیـر مـرد 
کـه صالحیت های شـان تأییـد شـده، می توانـد 

باشـد.  سـوال برانگیز 
رای سـخاوت مندانۀ مجلس به یازده نامزدوزیر 
نیـز خالی از اشـکال بـوده نمی توانـد. برخی ها 
در مجلـس نماینـده گان بـه شـوخی از آن بـه 
عنـوان »گلبـاراِن نامزدوزیـران« تعبیـر می کنند. 
بـه نظر می رسـد رای گرفتـن یـازده نامزدوزیر 
بـا توجه به پیشـینۀ رای دهـی در مجلس، برای 
پرسـش برانگیز  نیـز  مجلـس  اعضـای  برخـی 
بـوده اسـت کـه این گونـه بـا شـوخی و مـزاح 
بـا آن برخورد می کننــد. در میـان نامزدوزیراِن 
معرفـی شـده بـه پارلمـان، بـه بـاور برخـی از 
از  کـه  داشـتند  وجـود  افـرادی  آن،  اعضـای 
نظـر  از  مراتـب  بـه  خـود  گذشـتۀ  همتایـاِن 
صالحیت هـای کاری در سـطح پایین تری قرار 
داشـتند، ولـی برخـالف گذشـته توانسـتند که 
رای کافـی بـرای احـراز پسـت وزارت را بـه 
دسـت آورنـد، در حالـی که در گذشـته افرادی 
سـوی  از  آن هـا  از  بیشـتر  بـا صالحیت هـای 
مجلـس رد صالحیـت شـده بودنـد. آیـا ایـن 
مسـأله نمی توانـد نشـانگر نوعـی توافـِق قبلـی 

میـان اعضـای مجلـس و حکومـت باشـد؟
 فرامـوش نکنیم که یک شـب قبـل از رای دهی 
ریاسـت جمهوری  ارگ  نامزدوزیـرران،  بـه 
ضیافتـی بـا شـرکت شـمار زیـادی از اعضـای 
دقیقـًا  ضیافـت  ایـن  کـرد.  برگـزار  مجلـس 
برگـزار  نامزدوزیـران  موضـوع  بـا  رابطـه  در 
اتفاق هایـی  ضیافـت  آن  در  آیـا  بـود.  شـده 

رای هـای  بـا  مجلـس  اعضـای  کـه  افتـاد 
کیلویـی، نامزدوزیـران را شایسـتۀ سـمت های 
اعضـای  برخـی  دانسـتند؟...  پیشنهادی شـان 
مجلـس در برابـر چنیـن سـوالی می گوینـد که 
وضعیـِت کشـور بـه گونه یـی اسـت کـه بایـد 
حداقـل مشـکِل کابینـه حـل گـردد و اعضـای 
حساسـیت،  همیـن  بـه  توجـه  بـا  مجلـس 
نامزدوزیـران  بـا  آسـان گیرانه تری  برخـورد 

دادنـد.  صـورت 
توجیهـی  را  آن  نمی تـوان  حـال،  ایـن  بـا 
دانسـت؛  کابینـه  بحـران  حـِل  بـرای  معقـول 
زیـرا حکومـت بـا فشـارهای مجلـس می تواند 
کارآیـی نهادهـا را تضمین کند. اگر قرار باشـد 
شـخصی،  خواسـت های  دلیـل  بـه  حکومـت 

ماه هـا قانـون را بـه گـروگان بگیـرد و نهادهـا 
چنیـن  کنــد،  اداره  سرپرسـت ها  به وسـیلۀ  را 
امـری بـه روال معمـول آن تبدیـل می شـود و 
دیگـر اعتنایی بـه قانون و اصول پذیرفته شـدۀ 
کشـورداری نخواهـد کـرد. این موضوع سـبب 
می شـود کـه چند مـاه بعـد، دوبـاره صالحیت 
نامزدوزیران مورد پرسـش قرار گیـرد و دوباره 
بـه مجلـس فرا خوانده شـوند و یک بـار دیگر 
صالحیت های شـان مـورد ارزیابـی قـرار گیرد.
 حتـا حـاال کـه مجلـس بـا رای سـخاوتمندانه 
شـماری را بـه وزارت خانه هـا فرسـتاده، کابینه 
تکمیـل نشـده و حکومـت مجبوراسـت بـرای 
سرپرسـت ها  از سـوی  کـه  وزارت خانه هایـی 
اداره می شـود، در روزهـای آینده افـرادی را به 

مجلـس معرفی کنــد.
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احمد عمران

کابیـنۀ ناتمام 
و آرای  سوال برانگیز

 

درصـِد  نـود  این کـه  بـر  مبنـی  پاکسـتان  دولـِت  ادعـای 
عملیات هـای تروریسـتی یی کـه در خاِک این کشـور صورت 
گرفتـه اسـت در افغانسـتان طـرح شـده اند، جـداً قابـل تأمل 

 . ست ا
یک مقام پاکسـتانی گفته اسـت که از جملـۀ ۱28 حمله یی که 
در خاک پاکسـتان صورت گرفته، ۱25 مورد آن در افغانسـتان 
سـامان یافتـه اسـت. البتـه این اظهـارات پاکسـتانی ها سـخِن 
تازه یـی نیسـتند و بارها افغانسـتان متهم به چنیـن موضوعاتی 
شـده اسـت. امـا اخیـراً این ادعـا را نمی تـوان یک سـره بهتان 
تلقـی کـرد. افغانسـتان بیـش از دو دهـه اسـت کـه مـورد 
تجـاوز مسـتقیِم پاکسـتان و در حالـِت دفـاع و مقاومـت قرار 
دارد، چنان  کـه پـای جامعـۀ جهانـی نیـز بـر اثـر تبعـاِت ایـن 
تجاوزگـری بـه افغانسـتان بـاز شـد. در شـانزده سـال اخیـر 
نیـز نـود درصد رویدادهـای تروریسـتی افغانسـتان، در خاک 
پاکسـتان طراحـی شـده اند. امـا همـۀ این هـا نمی توانـد دلیلی 

بـر ردِ چشم بسـتۀ ادعاهای پاکسـتان باشـد. 
مسـلمًا پاکسـتان بـه گونـۀ مشـخص نگفته اسـت کـه دولت 
افغانسـتان در پشـِت ایـن ماجـرا قـرار دارد، امـا از فحـواِی 
اظهاراتـش به راحتـی می تـوان بـه چنیـن برداشـتی رسـید.  

آیـا دولت افغانسـتان در برابر مداخالِت پاکسـتان و در تالفِی 
حمـالِت تروریسـتی یی که در خاک پاکسـتان سـازمان دهی و 
در افغانسـتان عملـی می شـوند، از عملیات هـای تروریسـتی 
در خـاک پاکسـتان حمایـت  و آن هـا را در خاِک خـود تنظیم 
می کنـد؟ آیـا دولـت افغانسـتان بـه چنیـن توانایی یی  رسـیده 
اسـت؟ و آیـا به راسـتی ایـن دولـت به ایـن پیمانه از دشـمنی 

در برابِر پاکسـتان رسـیده است؟ 
در  افغانسـتان  دولـت  آگاهانـۀ  و  مسـتقیم  دخالـِت  فرضیـۀ 
حـوادث پاکسـتان، بـا توجه بـه ضعف هـای فراواِن سیاسـی، 
نظامـی و اسـتخباراتی مـا، به آسـانی نمی توانـد اثبـات شـود 
ولـی به سـاده گی می تـوان آن را ابطـال کـرد. امـا ایـن را نباید 
نادیـده انگاشـت کـه مافیـای دل بسـته بـه اقتصـاد جنـگ و 
آنانـی کـه از سـیاه روزِی دیگـران نـان می خورنـد، در پشـِت 
چنیـن حمالتـی قرار دارنـد و ممکن اسـت از امکاناِت دولِت 
افغانسـتان نیـز در ایـن راه اسـتفاده کننـد. ایـن وظیفـۀ دولت 
افغانسـتان اسـت کـه این افـراد و حلقه هـا را در همـکاری با 
پاکسـتان شناسـایی کنـد؛ زیـرا چنیـن وضعیتی سـبب خواهد 
کـه شـد کـه پاکسـتان به دشـمنی اش بـا افغانسـتان به شـکِل 
دوامـدار ادامـه دهـد که حاصـل آن، بربـادی و تباهـِی هر دو 

کشـور خواهـد بود.  
امـا مـورد و فرضیـۀ دیگـری هـم مطـرح اسـت و آن این کـه 
دولـت  کنتـرل  از  افغانسـتان  خـاِک  از  وسـیعی  بخش هـای 
دیگـر  و  داعشـیان  و  القاعـده  و  طالبـان  و  اسـت  خـارج 
می راننـد.  حکـم  بخش هـا  آن  بـر  دولتـی  ضـد  گروه هـای 
بخشـی وسـیعی از نظامیاِن مخالِف دولت پاکسـتان که شـامل 
طالبـان پاکسـتانی نیـز هسـتند، بـه احتمـال زیـاد در خـاک 
افغانسـتان حضـور دارنـد و هیچ مـرز و بندی هم مانـع ترددِ 
آنـان میـان افغانسـتان و پاکسـتان نمی شـود. بنابرایـن ممکـن 
اسـت برخـی از عملیات هـای تروریسـتی  در خاِک پاکسـتان 
از ایـن بخش هـای افغانسـتان سـامان داده شـوند بـدون آن که 

دولـِت افغانسـتان بـر آن اِشـراف و آگاهـی داشـته باشـد. 
پاکسـتان  کـه  کـرد  اعـالم  به صراحـت  می تـوان  همچنیـن 
افغانسـتان  درآوردِن  کنتـرل  بـه  بـرای  را  طالبـان  روزگاری 
خلـق کـرده بـود ولـی امـروز خـود از دامـِن همیـن طالبـی 
آی اس آی  اسـتخباراتی  دسـتگاه  دسـِتِ  ابـزارِ  کـه همچنـان 
اسـت، نیـش می خـورد و از سـاحات زیـر کنترِل ایـن گروه، 
عملیات هایـی علیـه پاکسـتان سـامان داده می شـود. طالبان در 
گـذرِ زمـان، بـه سـاختاری پیچیـده و کالفی هزار سـر تبدیل 
شـده اند کـه هرکـس می توانـد یک سـِر آن را به دسـت گرفته 

و عقده هـای خویـش را بترکانـد.  
بـرای این کـه پاکسـتان در آینـده از چنیـن حمالتـی مصـون 
بماند، فقط یک راه پیشـنهاد می شـود و آن باز کردِن مسـیری 
بـرای رسـیدِن افغانسـتان بـه صلـح و ثبات اسـت. این مسـیر 
به ارادۀ پاکسـتان، قابلیِت گشـایش را دارد؛ زیـرا گروه طالبان 
بـه دنـداِن دردنـاک و کرم خورده یـی بـرای پاکسـتان تبدیـل 
شـده اسـت کـه کشـیدِن آن شـاید ترسـناک بـه نظـر آیـد اما 
مسـلمًا پـس از آن، نشـاط و راحتِی فراوانـی نصیِب صاحبش 

می گـردد. 

پاکستان باید 
دنداِن کرم خورده اش را بکشد!

رای سخاوت مندانۀ مجلس به 
یازده نامزدوزیر نیز خالی از اشکال 
بوده نمی تواند. برخی ها در مجلس 
نماینده گان به شوخی از آن به عنوان 
»گلباراِن نامزدوزیران« تعبیر می کنند. 
به نظر می رسد رای گرفتن یازده 
نامزدوزیر با توجه به پیشینۀ رای دهی 
در مجلس، برای برخی اعضای 
مجلس هم پرسش برانگیز بوده است 
که این گونه با شوخی و مزاح با آن 
برخورد می کننـد. در میان نامزدوزیراِن 
معرفی شده به پارلمان، به باور برخی 
از اعضای آن، افرادی وجود داشتند 
که از همتایاِن گذشتۀ خود به مراتب 
از نظر صالحیت های کاری در سطح 
پایین تری قرار داشتند، ولی برخالِف 
گذشته توانستند که رای کافی برای 
احراز پست وزارت را به دست آورند
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بـه  واکنـش  در  افغانسـتان  دفـاع  وزارت 
کـه  پاکسـتانی  ارشـد  مقـام  دو  اظهـارات 
افغانسـتان  خـاک  از  تروریسـتان  گفته انـد 
بـرای حمله بـر پاکسـتان اسـتفاده می کنند، 
از  حمایـت  پاکسـتان  پالیسـی  می گویـد: 

اسـت. تروریسـتان 
دولـت وزیری سـخنگوی وزارت دفاع ملی 
در گفت وگـو بـا روزنامۀ مانـدگار می گوید 
از  حمایـت  بـرای  پاکسـتان  راهبـرد  کـه 
شـده  برنامه ریـزی  تروریسـتی  گروه هـای 
اسـت و ایـن پالیسـی هنـوز در پاکسـتان به 

 شـکل جـدی عملـی می شـود. 
خواجـه  ایـن  از  پیـش  حـال،  همیـن  در 
آصـف وزیر خارجـۀ پاکسـتان، در دیدار با 
وزیـر دفـاع امریـکا گفته  اسـت کـه از ۱28 
حملـۀ انجام شـده در پاکسـتان، ۱25 آن از 
خـاک افغانسـتان برنامه ریـزی و مدیریـت 

شده اسـت.
هم چنـان، جنـرال قمـر بجـوا رییـس سـتاد 
مشـترک ارتـش پاکسـتان، گفته اسـت کـه 
پاکسـتان در مبـارزه بـا تروریسـم متعهـد 
خـاک  از  هنـد  کـه  افـزوده  امـا  اسـت، 
افغانسـتان در برابر پاکسـتان استفاده می کند 

کـه قابـل نگرانـی اسـت.
پاکسـتان  ارتـش  مشـترک  سـتاد  رییـس 
هم چنـان برعکـس همـه ادعاهـا بـاالی آن 
کشـور، ادعـا می کنـد کـه هراس افگنـان در 
خـاک افغانسـتان پناه گاه هـای امـن دارنـد.
امـا دولت وزیـری سـخنگوی وزارت دفاع 
از  همـواره  پاکسـتان  کـه  می گویـد  ملـی 
گروه هـای تروریسـتی به  ویژه گـروه طالبان 
اسـتفادۀ ابـزاری می کند و بـرای این گروه ها 
به اسـاس یـک راهبرد پنـاه گاه داده اسـت.

او ادعـا می کنـد کـه هیـچ ثبوتـی وجـود 
از  افغانسـتان  دهـد،  نشـان  کـه  نـدارد 
گروه هـای تروریسـتی حمایـت می کنـد و 
تمام گفته هـای مقامات پاکسـتانی را دور از 

می دانـد. حقیقـت 
از سـویی هـم، وحیـد مـژده آگاه مسـایل 
وزیـر  گفته هـای  بـه  اشـاره  بـا  سیاسـی 

خارجـۀ پاکسـتان، می گویـد: پاکسـتان در 
حالـی که تحت فشـارهای بیـن المللی قرار 
دارد می خواهنـد بـا وارد کـردن ادعـا باالی 
افغانسـتان خـود را از حالـت منزوی شـدن 

دهد.  نجـات 
آقـای مژده بـاور دارد که برخـی از حمالتی 
پاکسـتان  مـرزی  پاسـگاه های  بـاالی  کـه 
برخـی  طـرف  از  می گیـرد،  صـورت 
گروه هـای تروریسـتی مسـتقر در سـاحات 
مرزی افغانسـتان سـازماندهی می شـود، اما 
این سـاحات در اختیار حکومت افغانسـتان 
قـرار نـدارد و گروه های مخالـف حکومت 
پاکسـتان از این فرصت اسـتفاده کرده باالی 

و  می کننـد  حملـه  پاکسـتان  پاسـگاه های 
دوبـاره وارد آن منطقـه می شـوند. 

بـه گفتـۀ او، وقتـی حکومـت پاکسـتان در 
راسـتای سـازماندهی حمـالت تروریسـتی 
در خـاک آن کشـور را بـه افغانسـتان حواله 
می کنـد، بایـد ایـن گزینـه را نیـز روشـن 
سـازد که گروه های تروریسـتی از »ساحات 
صعب العبـوری« کـه تحت قلمـرو نیروهای 
امنیتـی افغانسـتان نیسـت اسـتفاده می کنند 
یـا از طریـق دیگـری بـه ایـن کار مبـادرت 

می ورزنـد. 
ایـن آگاه مسـایل سیاسـی بـاور دارد کـه 
هـرگاه فشـارهای جـدی باالی پاکسـتان از 

طـرف  کشـورها وارد شـود، بـدون تردیـد 
کـه پاکسـتانی ها راه  فـرار از آن را بـه هـر 
عنوانـی در پیـش می گیرنـد، اما  آقـای مژده 
تأکیـد می کند که پاکسـتان آنچنانـی که باید 
تحـت فشـار از طرف قوت هـای بین المللی 
به ویـژه امریـکا قـرار گیـرد نگرفته اسـت. 

آقـای مـژده فشـارهای کـه وارد شـده بـه 
نظامـی  مقامـات  سـفرهای  و  پاکسـتان 
امریـکا را به پاکسـتان بیشـتر بـزرگ نمایی 
رسـانه های می دانـد و می افزایـد کـه پـس 
از اعـالم اسـتراتژی جدیـد امریـکا در قبال 
آسـیا،  جنـوب  کشـورهای  و  افغانسـتان 
منافـع  هیـچ گاه  کـه  گفتنـد  پاکسـانی های 

ملی شـان را قربانی منافع دیگـران نمی کنند. 
آقـای مـژده بـاور دارد کـه راهبرد پاکسـتان 
جلوگیـری از نفوذ هند در افغانسـتان اسـت 
یافتنـی  تغییـر  هیچ گاهـی  راهبـرد  ایـن  و 
نیسـت. اما در چنیـن اوضاعـی امریکایی ها 
نیـز جهـت همـکاری بـه پاکسـتان کمـک 

مالـی می کننـد. 
بـه بـاور این آگاه مسـایل سیاسـی، تا زمانی 
که پاکسـتان در پالیسـی خود تغییـرات وارد 
نکند، ثبات در منطقه برقرار شـدنی نیسـت.  
او گفت: سـفرهای نظامیـان بلند رتبۀ امریکا 
آنچنانـی کـه در رسـانه های  پاکسـتان  بـه 
رسـانه های  در  می کنـد  غوغـا  افغانسـتان 

پاکسـتان عـادی جلـوه می کند. 
آقـای مـژده هم چنـان افـزود کـه سیاسـت 
امریـکا در برابـر پاکسـتان متناقض اسـت و 
با این سیاسـت، اوضاع امنیتی افغانسـتان در 
سـال پیـش رو بدتـر از اکنون خواهـد بود.
ایـن اظهـارات در حالـی مطـرح شـده کـه 
خـود مقام هـای امریکایـی نیـز بارهـا تاکید 
حمایـت  از  بایـد  پاکسـتان  کـه  کرده انـد 

بـردارد. دسـت  هراس افگنـان 
مایـک پمپیـو، رییس سـازمان اسـتخبارات 
مرکـزی امریـکا دو روز پیـش بـه پاکسـتان 
هشـدار داد کـه اگـر علیـه پناه گاه هـای امن 
هراس افگنـان اقـدام نکنـد، خـود امریکا در 
خاک پاکسـتان دسـت بـه کار خواهد شـد.
پیـش از این جیمز متیس وزیـر دفاغ امریکا 
گفتـه بود که اگر پاکسـتان بـه گونۀ صادقانه 
در  هراس افگنـان  امـن  پناه گاه هـای  علیـه 
خاکـش عمـل نکنـد، اقدامـات جدی تـری 
را روی دسـت خواهند گرفت و آن کشـور 

تنبیه خواهد شـد.
پاکسـتان،  محلـی  رسـانه های  گفتـۀ  بـه 
خواجـه آصـف گفته اسـت کـه بـه خاطـر 
تامیـن امنیـت، در مسـیر مـرز مشـترکمیان 
افغانسـتان و پاکسـتان ) دیورند( باید تدابیر 

بیش تـری گرفتـه شـود.

رییـس کمیسـیون حقـوق بشـر افغانسـتان 
در  بشـری  حقـوق  وضعیـت  می گویـد، 

افغانسـتان مایـۀ نگرانـی اسـت.
سـیما سـمر کـه دیـروز سه شـنبه ۱4 قوس 
از  می کـرد،  خبـری صحبـت  نشسـت  در 
شـهروندان  بـه  ارایـۀ خدمـات حکومـت 
انتقـاد کـرد و هم چنـان گفت که اگـر برای 
زمینه سـازی  بـه عدالـت  مـردم  دسترسـی 
نشـود، حکومـت بازنـده و مخالفان مسـلح 

حکومـت برنـدۀ میـدان خواهنـد بـود.
دکتر سـیما سـمر، رییس کمیسـیون حقوق 
بشـر افغانسـتان در این نشسـت گفت: باید 
یاد کسـانی که در طول چهـار دهه جنگ در 
افغانسـتان جان های شـان را بـرای وطن فدا 

کردنـد را باید گرامـی  بداریم.
بانـو سـمر می گویـد در یک سـال گذشـته، 
دو  افغانسـتان  بشـر  حقـوق  کمیسـیون 
یکـی  اسـت،  داشـته  خـوب  دسـت آورد 
میزبانی رییسـان کمیسـیون های حقوق بشر 
منطقۀ »آسـیا پاسـفیک« در کشور و برگزیده 
بشـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  شـدن 
افغانسـتان بـه عنـوان رییـس دو سـالۀ تمام 
کمیسـیون های حقوق بشر »آسـیا پاسفیک« 
و دیگـر، عضویـت افغانسـتان در شـورای 

حقـوق بشـر جهان.
بـه گفتـۀ رییـس کمیسـیون حقـوق بشـر 
افغانسـتان، با توجـه به این پیشـرفت ها، اما 
وضعیـت حقـوق بشـری در کشـور نگران 

اسـت. کننده 
بانو سـمر با تأکیـد به رعایت شـدن قوانین 
جنـگ در کشـور، می گوید کـه تلفات ملی 
هنـوز در کشـور به عنوان نگرانـی ما وجود 
دارد و نیـاز اسـت تـا طرف هـای جنـگ در 
افغانسـتان قوانیـن جنـگ در افغانسـتان را 

رعایـت کنند.
خشـونت در برابر اطفال، فقـر و بیکاری دو 
نگرانی دیگر کمیسـیون حقوق بشـر اسـت 
کـه بـه گفتـۀ بانـو سـمر، اگـر بـه ایـن دو 
مـورد رسـیده گی نشـود، زمینه بـه مخالفان 

مسـلح و باندهای مافیای کشـور مسـاعدتر 
می شـود.

پـرورش،  آمـوزش و  بـه  عـدم دسترسـی 
رشـد روز افـزون نفـوس، عـدم دسترسـی 
مـادران بـه خدمات بهداشـتی، نبـود کمک 
از  ناامنـی  بـرای بی جاشـده گان داخلـی و 
نگرانی هـای دیگری اسـت که بـه گفتۀ بانو 
سـمر، خدمات اجتماعی رابطه و مسوولیِت 
حکومت هـا را در قبـاِل شـهروندانش ثابت 

می سـازد.
رییـس کمیسـیون حقـوق بشـر افغانسـتان 
بـه ایـن بـاور اسـت کـه آزادی بیـان حـق 

شـهروندان اسـت و نیاز اسـت تا بـه امنیت 
رسـانه ها توجه جدی شـود، امـا او می گوید 
بهبـود  قسـمت  در  بایـد  رسـانه های  کـه 
وضعیت کشـور »اندکی« مسووالنه برخورد 

. کنند
او می گویـد کـه مـردم افغانسـتان آن گونـه 
کـه بایـد، بـه عدالـت دسترسـی ندارنـد. به 
گفتـۀ بانـو سـمر اگر بـرای دسترسـی مردم 
بـه عدالـت زمینه سـازی نشـود، حکومـت 
بازنـده و مخالفـان مسـلح حکومـت برنـدۀ 

میـدان خواهنـد بود.
سـیما سـمر در پیونـد بـه اظهـارات اخیـر 

رییـس حکومـت وحـدت ملـی نیز اشـاره 
کـرد و گفـت کـه سـخنان آقـای غنـی در 
پیونـد بـه بانـون تبعیض آمیـز بـود و نشـان 
مـی داد کـه زنـان هنـوز هـم در افغانسـتان 

جنـس پایین تـر انـد.
او بـا اشـاره به این کـه ناممکن اسـت بدون 
برابـری جنسـیتی و رفـع تبعیـض، به صلح 
و پیشـرفت  برسـیم، اضافـه کرد کـه دولت 
وحـدت ملـی بایـد از تمام موارد که سـبب 
ایجـاد تبعیـض در برابـر زنـان می گردنـد، 
جلوگیـری و در تمـام برنامه های اش برابری 
جنسـیتی را در نظر بگیرند تـا به ارزش های 

حقوق بشـر برسیم.
ایـن مقـام کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر 
گفـت کـه نظـر بـه تحقیقـات کمیسـیون 
حقـوق بشـر، خشـونت در برابـر زنـان در 
کشـور افزایـش یافته و حتا در مـواردی این 
خشـونت ها توسـط مقام  هـای ارشـد دولتی 
و حتـا در سـطح یـک وزیر صـورت گرفته 

است.
از سـویی هـم، ویـس احمـد برمـک، وزیر 
امـور داخله در این نشسـت به مـردم وعده 
سـپرد کـه رهبـری تـازۀ وزارت داخلـه تـا 
سـال های دیگـر چهـرۀ متفاوتـی از پابندی 
بـه ارزش های حقـوق بشـری و ارزش های 

انسـانی افراد نشـان خواهـد داد.
آقـای برمـک می افزایـد کـه میـراث »پُـر از 
چالشـی« به او رسـیده اسـت و آنـان تالش 
می کننـد تـا بـا برنامه هـای تـازه، افـکار و 

اعمـال پولیـس را تغییـر دهند.
بـه گفتۀ وزیـر امـور داخله، افغانسـتان یک 
کشـور بیـرون شـده از جنـگ اسـت و نیاز 
اسـت تـا یـک مـدت سـپری شـود تـا بـه 
آسـیب های رسـیده از جنگ بـه گونۀ کامل 

رسـیده گی شـود.
او با اشـاره به این که ممکن اسـت در برخی 
از مناطـق از اطفـال به عنـواِن ابزار اسـتفاده 
شـود، هم چنـان می گویـد کـه بـه مـردم و 
حکومـت افغانسـتان اطمینـان می دهیـم که 
وزارت امـور داخلـه بـه صـورت تدریجـی 
در  و  می کنـد  عملـی  را  برنامه های شـان 

آینـده یـک وزارت متفـاوت خواهـد بود.
دهـم دسـمبر، روز ملـی یادبـود از قربانیـان 
جنگ در سـال 2۰۰6 از سـوی حامد کرزی 
رییس جمهور پیشـین، براساس برنامۀ صلح 
و مصالحه و عدالت در افغانسـتان نام گذاری 
شـد. از آن سـال تاکنـون، همه سـاله از ایـن 
روز در کشـور گرامی داشـت می شـود، امـا 
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر و وزارت 
امـور داخلـه دیـروز 5 دسـامبر از ایـن روز 

تجلیـل و گرامی داشـت کردند.

وزارت دفاع در واکنش به گفته های مقامات پاکستانی:

است تروریستان  از   حمایت  پاکستان  پالیسی 

کمیسیون حقوق بشر افغانستان:

نگرانی است مایۀ  بشری  وضعیت حقوق 

ابوبکر صديق

روح اهلل بهزاد



اسالمی  جمهوری  ریاست  سوم:  مرحلۀ 
افغانستان )۱37۱-۱38۰(

هر  برای  آزمون  و  مرحله  دشوارترین 
اریکۀ  بر  گرفتن  قرار  دورۀ  سیاست مداری، 
وعده هایش چگونه  دیده شود  تا  است  قدرت 
تحقق می یابند و شعارهای مبارزاتی اش چگونه 
به  رسیدن  با  ربانی  استاد  می خورند.  محک 
کرسی ریاست جمهوری، باید نشان می داد که 
مبارز  یک  یا  و  است  مسلمان  دعوت گِر  یک 
زمام دارِی  رازِ  و  رمز  از  قدرت؟  تشنۀ  سیاسی 
در  این که  یا  و  است  بلد  چیزی  نوین  عصر 
پیکارش  و  کار  می کند؟  زنده گی  کهن  دوراِن 
یا  و  بوده  افغانستان  سربلندی  و  نجات  برای 
نفسانِی  غرایز  کردِن  سیراب  هوای  در  این که 
خویش این همه تالش را به خرچ داده است؟...

حقوق بشر
رییس  عنوان  به  ربانی  برهان الدین  استاد 
دکتر  رژیم  سرنگونی  مجرد  به  قیادی،  شورای 
نجیب اهلل، عفو عمومی اعالن کرد و به موجب 
منسوبین دولت دکتر نجیب اهلل  از  آن، هیچ یک 
به خاطر جرایمی که مرتکب شده بودند، مورد 
زمام داری  دورۀ  طول  در  نگرفتند.  قرار  پیگرد 
فعالیت های  به خاطر  هیچ کس  ربانی  استاد 
را  بیان  آزادی  او  نرفت.  زندان  به  سیاسی اش 
به خاطر  را  روزنامه نگاری  هیچ  و  کرد  تضمین 
استاد  نداد.  قرار  تعقیب  مورد  اظهارنظرهایش 
بستن  مورد  در  طالبان  پیشنهادهای  به  ربانی 
مکاتب و دوایر دولتی بر روی زنان جواِب رد 
“حکومِت  گفت:  هم  باری  باب  این  در  و  داد 
تربیه  و  تعلیم  و  بشر  حقوق  از  دفاع  فدای  ما 
مرشد  از  )سخنانی  شد”.  کارها  این  امثال  و 

روشن ضمیر، ص 26( 
استاد ربانی میان آزادی و انسانیت ربط وثیقی 
می بیند، به گونه یی که انسانیت را همان آزادی 

اراده و اختیار می شمارد. )همان، ص ۱۰2(
دفاع از آزادی عقیده و بیان از باورهای پایدار 
استاد ربانی بود. مطبوعات و جلسات مشورتِی 
و  عقیده  آزادی  به  اسالمی،  به جمعیت  متعلق 
امری که بسیاری کسانی در  انس داشتند؛  بیان 
زمان جهاد آن را زیان بار می دانستند و سعۀ صدر 

استاد ربانی را به نقد می کشیدند. درحالی که او 
آزادی عقیده را یکی از اصول اساسی در نظام 

فکری اسالم می دانست. )همان، ص 8۰( 
همچنان استاد ربانی دربارۀ جایگاه انتقاد از خود 
و انتقاد از دیگران بدین باور بود: »بدون انتقاد 
نمی آید.  میان  به  جایی  هیچ  در  اصالحی  هیچ 
اسالم،  سیاسی  نظام  در  عمده  اصول  از  یکی 
محاسبه از خود و نقادی خود، امر به معروف و 
نهی از منکر از دیگران است«. )همان، ص 8۱(

قانون  تصویب  لویه جرگۀ  گزاری  بر  زمان  در 
وزیران  روی  بحث  که  آن گاه   )۱383( اساسی 
ربانی  استاد  شد،  کشیده  دوگانه  تابعیِت  دارای 
در این مورد وضعیت مسلمانان را شرط اساسی 
توانا  مسلمانان  که  صورتی  در  گفت  و  خواند 
آن ها  دولِت  در  که  ندارد  عیبی  باشند،  بوده 
به  رسد  چه  باشند،  بوده  وزیر  هم  نامسلمانان 
مسلمان های دارای دو تابعیت؛ زیرا “بختیشوع” 
و  بود  الرشید  مأمون  صحت  وزیر  مسیحی 
اندلس  در خالفت  یهودی  میمون”  بن  “موسی 

وزارت علوم را به عهده داشت.
سوال  دوره،  این  دیگر  عمدۀ  چالش های  از 
اسالمی و حزب  میان دولت  مشروعیت جنگ 
جهاد،  دوران  بود. جنگ های  اسالمی حکمتیار 
اسالمی  شریعت  در  را  خود  روشِن  جایگاه 
داشتند و محلی از شبهه در آن وجود نداشت. 
“نظم  و  “قانون”  ارزش  به  ربانی  استاد  بار  این 
عمومی” استناد می  کرد؛ او قیام در برابر امنیت 
عمومی و رأی اکثریت که نظام اسالمی را شکل 
را  قیام کننده  خون   و  دانست  بغاوت  بود،  داده 
مباح خواند و حتا باری هم گفت: اگر پیامبری 
و  کند  قیام  اسالمی  مشروع  نظام  برابر  در  هم 

کشته شود، خونش هدر است. 

مبارزه برای آزادی و عزت افغانستان
چنین  افغانستان  در  سیاسی  رسم  گذشته  در 
از دست می دادند،  را  بود؛ زمام دارانی که کابل 
امیدشان را قطع کرده، ره تسلیم و یا فرار را در 
پیش می گرفتند. اما استاد ربانی شیوۀ تازه یی را 
بنا کرد و نشان داد که هدِف وی از رسیدن به 
قدرت کام جویی نیست، بلکه او در پی عزت و 
سربلندی مردم افغانستان مبارزه می کند و در پی 

رو  همین  از  است؛  دینی خویش  رسالت  ادای 
بود که با تسلط طالبان بر کابل، دست از مبارزه 
نیاورد، دچار تزلزل و  ابرو  برنداشت، خمی به 
به حیث رییس جمهور مشروع و  دودلی نشد و 
دست  از  افغانستان  نجات  تا  افغانستان  قانونی 
طالباِن وابسته به پاکستان به مبارزۀ خویش ادامه 

داد.

مقابله با افراط گرایی
جمعیت  منسوبین  ابتدا،  همان  از  ربانی  استاد 
افراط گرایی  خطراِت  از  را  افغانستان  اسالمی 
کسی  کمتر  که  بود  زمانی  آن  می داد،  هشدار 
نسبت به عواقِب آن آگاهی داشت. او در این باره 

گفته است:
آن  اسالم،  تاریخ  در  عهد  »فاجعه انگیزترین 
مفتیاِن  و  بی خبر  پیروان  که  است  دورانی 
گرفتند  قرار  مبارزان  و  نقش حامیان  در  جاهل 
ضربات  خویش،  ناآگاهانۀ  تصرفات  با  و 
وارد  اسالمی  انقالب  پیکر  بر  جبران ناپذیری 

آوردند”. )همان، ص 33(
استاد ربانی جریان افراط گرایی مذهبی را که زیر 
به  توطیه یی  پرداخته اند،  فعالیت  به  طالبان  نامِ 
منظور بدنام سازی اسالم و مسلمانان می دانست 
مسلمین”،  و  اسالم  “دشمنان  سوی  از  که 

سازمان دهی شده اند. )همان، ص 59(

1380-( اپوزیسیون  رهبری  چهارم:  مرحلۀ 
)1389

وقتی  قدرتمندان  که  است  زیادی  نمونه های 
می شوند،  کشیده  زیر  به  فرمانروانی  مسند  از 
برمی گزینند  خلوت  گوشۀ  ناامیدی  و  یأس  با 
در  آن جایی که  از  منتظر سرنوشت می مانند.  و 
یک  زنده گی  با  مبارزه  ربانی،  استاد  قاموس 
مسلمان پیوند ناگسستنی دارد، با از دست دادن 
میان  در  ننشست؛  آرام  ریاست جمهوری  پست 
مردم رفت، کوچه به کوچه در مبارزۀ انتخاباتی 
شرکت ورزید و این بار به عنوان نمایندۀ مردم 
به شورای ملی افغانستان راه پیدا کرد و دیری 
نام  زیر  را  اپوزیسیون  ریاست  که  نشد  سپری 
استاد  گرفت.  به دست  افغانستان”  ملی  “جبهۀ 

بود که می گفت:  ربانی مصداق حرِف خودش 
و  دوام دار  مبارزه یی ست  مؤمن،  “زندگی 
مبارزه؟،  نوع  پایان ناپذیر”. )چه  کشمکشی ست 

ص ۱3(

دموکراسی و انتخابات
انتخابات،  در  خویش  حضور  با  ربانی  استاد 
بر  عملی  به صورِت  و  پذیرفت  را  دموکراسی 
دموکراسی  او  نهاد.  ملی صحه  شورای  اهمیت 
قبول  ارزش،  یک  نه  روش،  یک  عنوان  به  را 
اما در تفکیِک میان این دو مقوله شرح  داشت 
و تفصیِل زیادی نداد. وی در شورای ملی کدام 
از  )سخنانی  نمی دید.  دین  اساساِت  با  تناقضی 

مرشد روشن ضمیر، ص 38(

اپوزیسیون
استاد ربانی از اپوزیسیون به “نظارت ملی” تعبیر 
می کند، که هر مسلمانی به پیروی از معتقداتش 
باید وجیبۀ امر به معروف و نهی از منکر را انجام 
دهد. وی با رفتار مدنی خویش، اپوزیسیون را 
در  که  گونه یی  به  گردانید؛  متمایز  دشمنی  با 
ریاست  کاخ  در  که  مهم  مجالس  از  بسیاری 
جمهوری افغانستان صورت می پذیرفت، دعوت 
رییس جمهور )حامد کرزی( را می پذیرفت و 

در آن مجالس شرکت می جست. 
اپوزیسیون، خطرات  رهبر  به حیث  ربانی  استاد 
ناشی از تهاجم فرهنگی غرب را ویرانگرتر از 
آزادی  عقیده ام  “به  می دانست.  نظامی  تهاجم 
بیان حد و مرزی دارد که باید ارزش های دینی 
ص  )همان،  بدارد”.  پاس  را  اخالقی  تعالیم  و 
23( و در جایی هم گفته است: “نباید اجازه داد 
ما، تحت مخالفت  ملِت  فرهنگ  دینِی  مخالفان 
با طالبان، با اسالم و ارزش های دینی و ملِی ما 

ستیزه جویی کنند”.

حضور نیروهای امریکایی
که  ـ  ربانی  استاد  برابر  در  سوال  عمده ترین 
برابر  در  را  جهادی  حزب  بزرگ ترین  روزی 
که  بود  این  ـ  می کرد  رهبری  شوروی  تجاوز 
دربارۀ حضور قوای امریکا در افغانستان چگونه 
بین المللی  “نیروهای  می گوید:  وی  می اندیشد. 

افغانستان  ملی  منافع  طبق  و  جهانی  فیصلۀ  به 
ادامۀ  مورد  در  باید  این،  از  پس  اما  آمده اند؛ 

حضور آنان بازنگری شود”. )همان، ص ۱4۰(

جهانی شدن
است،  گریزناپذیر  واقعیت های  از  جهانی شدن 
چیزهای  عنوان  این  زیر  در  ربانی  استاد  ولی 
می گوید:  و  می بیند  به ظرافت  را  نامیمونی 
محروم  اما  می کنیم،  استقبال  را  شدن  “جهانی 
ماندِن محروم ها، فقیر شدِن فقیرها مورد پذیرِش 

ما نیست”. )همان، ص ۱3۱(
در جایی دیگر خطرات ناشی از جهانی شدن را 

چنین بیان می دارد:
در  می شوند،  فربه تر  چندملیتی  “شرکت های 
شرایطی که داعیۀ “نظم نوین جهانی” و جریان 
استقالل  هولناکی  هیوالی  چون  شدن  جهانی 
ملِی  هویت  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 
و  اسالمی  کشورهای  به خصوص  و  کشورها 
جهان سوم را تهدید می کند، در چنین اوضاع و 
احوالی منفرد زیستن و انزواگزینی زیر نام حفظ 
مصالح ملی و ملی گرایی، هرگز به نفع کشورها 
نیست.”  اسالمی  کشورهای  به خصوص  و 

)کاروان حرم، ص ۱33(

صلح  عالی  شورای  ریاست  پنجم:  مرحلۀ 
)1389-1391(

انسانی  طبیعِت  مخالف  را  جنگ  ربانی  استاد 
زمانی  جنگ  اسالمی  فرهنگ  در  و  می دانست 
الزم می افتد که راه های دیگر به بن بست برسد. 
دولت ها  وظیفۀ  تنها  صلح  “تأمین  او  نظر  از 
و  است  ملی  وجیبۀ  صلح  تأمین  بلکه  نیست، 
این  با  دارند”.  مسوولیت  آن  قبال  در  همه گان 
را  صلح  عالی  شورای  ریاست  وی  دیدگاه، 
راستای  در  تالش  داشت:  تأکید  و  شد  متقبل 
قبول  معنی  هیچ وجه  به  امنیت  و  صلح  تأمین 

سیاست های نادرسِت حکومت را ندارد”.
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عبدالحفیظ منصور

پايانی
ش  چهارم و 

بخ

نمونه های زیادی است که قدرتمندان وقتی از مسند فرمانروانی به زیر کشیده می شوند، با یأس و ناامیدی گوشۀ خلوت برمی گزینند و منتظر سرنوشت می مانند. از آن جایی که 
در قاموس استاد ربانی، مبارزه با زنده گی یک مسلمان پیوند ناگسستنی دارد، با از دست دادن پست ریاست جمهوری آرام ننشست؛ در میان مردم رفت، کوچه به کوچه در مبارزۀ 
انتخاباتی شرکت ورزید و این بار به عنوان نمایندۀ مردم به شورای ملی افغانستان راه پیدا کرد و دیری سپری نشد که ریاست اپوزیسیون را زیر نام “جبهۀ ملی افغانستان” 

به دست گرفت. استاد ربانی مصداق حرِف خودش بود که می گفت: “زندگی مؤمن، مبارزه یی ست دوام دار و کشمکشی ست پایان ناپذیر”. )چه نوع مبارزه؟، ص 13(



و  زاد  زادگاه،  از  را  گفت وگـو  آغـاز 
میکنیـم؟ آغـاز  آموزش های تـان 

و  کوه هـا  سـرزمین  دایکنـدی ام؛  فرزنـد 
بهشـت  و  زیبـا  طبیعـت  و  فـراخ  دره هـای 
ماننـد. گرچـه زادگاهـم را ندیـده ام، امـا مثـل 
هـر فرزندی کـه مـادرش را از دور یا نزدیک 
می سـتاید و عشـق و عالقـۀ وافر بـه محبوب 
و مـادرش دارد، من نیز وطنم را دوسـت دارم 
و سـاعت ها و سـال های زیـادی در حسـرت 
بـوده ام.  لمسـش  و  تنفسـش  و  دیدنـش 
امیـدوارم بـه همیـن زودی گـذرم بـه آن دیار 
زیبـا بیفتـد. امـا ُقم دومین شـهر مـورد عالقه 
سـال های  کـه  اسـت  مـن  دوست داشـتنی  و 
روزهـای  از  گذرانـدم.  آن جـا  در  را  زیـادی 
ُخـردی و کودکـی ام تـا سـال های ازدواج و 
خـوِش  لحظه هـای  و  دانشـگاه،  و  تحصیـل 
تجربـۀ مادری و لـذت بزرگ کـردن کودکانم 

را در آن جـا داشـته ام...
و  بهتریـن  بـود،  مـن  همه چیـز  قـم  شـهر 
زیباتریـن و تلخ تریـن و شـادترین روزهـای 

بـوده ام. آن جـا  را  زنده گـی ام 

چطور شعر را انتخاب کردید؟
انتخـاب می شـود تـا این کـه  شـاعر معمـوالً 
باالخـص  و  هنـر  را.  شـعر  کنـد  انتخـاب 
کـه  دارد  ذوقـی  و  بنـا  و  ذات  شـعر 
سـراغش  به راحتـی  هرشـخصی  و  هرکـس 
خـاص  روحیـات  بـا  آدم هایـی  نمـی رود، 
درون گرایـی  بـا  متمایـز  شـخصیت های  بـا 
و  نـازک  احساسـاِت  و  آرمان گرایـی  و 
شـاخک های حسـاس به سـمت شـعر جذب 
معمـوالً  هـم  شـاعری  و  شـعر  و  می شـوند 
چنیـن آدم هایـی را به سـمِت خود می کشـاند 
و مـن هـم از دوره هـای کودکـی و نوجوانـی 
خصیصه هـا و خصلت هایـی داشـتم کـه حس 
می کـردم شـعر جزیـی از درون مـن شـده و 
بـر آتـش درون  باشـد  می توانـد خاکسـتری 
مـن. از همیـن جـا بـود کـه شـعر را انتخـاب 

کـردم تـا خـودم را بسـرایم. 

را  سـروده های تان  قالـب  کـدام  در 
؟ یـد یخته ا ر

بیشـتر سـپید کار کـرده ام. عالقـۀ خاصـی بـه 

ایـن نـوع قالـب دارم. ضمـن آن کـه زمانـی 
کـه شـعر گفتـن را شـروع کـردم، ایـن قالب 
برخـالف امـروز کـه سپیدسـرایان زیـادی در 
میـدان هسـتند، کمتـر شـناخته شـده بـود و 
بیشـتر شـاعران مـا غـزل کار می کردنـد، بـه 
همیـن خاطـر توجـه مـن بـه ایـن نوع شـعر 

بود. بیشـتر 

بیشـتر در بی وزنـی  چـرا شـعرهای تان را 
می سـرایید؟

دلیـل خاصی نـدارد، چـون از اول عالقه ام به 
بنـد وزن  از  بی وزنـی و رهایـی و گسسـتن 
بـود، امـروز هـم بیشـتر در همیـن سـبک کار 
می کنـم. ولـی یک واقعیت آشـکار این اسـت 
کـه شـعر قالـب نمی شناسـد مهـم آن اسـت 
کـه شـاعر حرفی بـرای گفتن داشـته باشـد و 
وادار  را  او  تجربه یـی  و  احساسـی  و  دردی 
کنـد بـه نوشـتن و بیـان آن چـه می اندیشـد و 

آن چـه نـگاه و حـس می کنـد.
نـوع قالـب شـعر هیـچ  وقـت دلیـل بـر امتیاز 
و برتـری اشـعار بـر یکدیگـر نیسـت. مهـم 

شـعریت کالم و کیفیـت بیـان اسـت.

چـه کارهایـی از شـما تـا هنـوز بـه چاپ 
رسـیده اند؟

تـا حال دو مجموعه شـعر یکی به نـام »اتفاق 
گلدان هـا« کـه در سـال ۱394 در تهران چاپ 
شـد و دومـی هـم »زنـی در سـایه ام« کـه در 

سـال ۱396 در کابل به نشـر رسـید. 

بـه شـعر زنـان و زنانه گـی در شـعر بـاور 
رید؟ دا

خیلـی بـاور دارم. گاهی با خواندن یک شـعر 
به راحتـی می شـود فهمیـد شـاعرش یـک زن 
اسـت؛ بـرای این کـه شـاعر توانسـته به خوبی 
حـس، حال، فکـر و روزگار زنی را به تماشـا 
بنشـیند و بـه تصویـر بکشـد و ایـن ناشـی از 
بیـان هنرمندانـه و موفقانـۀ آن شـاعر در خلق 

یک تصویـر زنانه اسـت.

شـما به این باور هسـتید که شـاعران پیش 
احـوال  و  اوضـاع  بیان کننـدۀ  این کـه  از 
جامعـه باشـند، بیان کنندۀ حـاالت روحی، 
از  خود شـان  برداشـت های  و  احساسـی 
زنده گـی هسـتند. این گونـه تصـور بـه چه 

معنـا و چگونه اسـت؟
و  اندیشـه ها  افـکار،  بلندگـوی  هرشـاعر 

در  آن چـه  بنابـر  اسـت،  خـود  احساسـاِت 
و  دیـده  آن چـه  و  داشـته  خـود  زنده گـی 
شـنیده؛ افـکار و خاطراتـی را شـکل داده و 
همیـن موتیف هـا مبیـِن ایـن اسـت کـه آثـار 
ترسـیم  چگونـه  شـاعری اش  احـواالت  و 
شـده اسـت. معموالً شـاعرانی کـه جهان بینی 
عمیق تـری دارنـد و در جریانـات  و اتفاقـات 
اولیـه  حـاالت  از  می شـوند،  ذوب  جامعـه 
دیـد  بـا  و  می کشـند  فراتـر  را  خودشـان 
بزرگ تـر و نگـرش فراخ تـری بـه تحلیـل و 
خلـق و زایـش آثـار می رسـند. حـرف مـن 
هـم در اصـل ایـن مطلـب بـود کـه آن چـه 
مـا به عنـوان شـعر از خـود بـرون می دهیـم، 
بارقه یـی اسـت از ذهنیت هایی که در سـیطرۀ 
وجودمـان اسـت، حـاال چـه در جامعـه نقش 

فعـال داشـته باشـیم، چـه نداشـته باشـیم.

زنـان  شـعر  شـما  این هـا،  از  گذشـته 
افغانسـتان را در نزدیـک به شـانزده سـال 

می بینیـد؟ چگونـه  اخیـر 
شـعر زنان در این شـانزده سـال، دوران رکود 
و  شـکوفنده گی  و  پیشـرفت  و  پسـرفت  و 
درخشـش را همـه در خود داشـته اسـت؛ من 
بـه  عنـوان یـک زن مهاجر کـه در جامعۀ ادبی 
ایـران پـرورش یافتـه ام، حضور و درخشـش 
زنـان میهنـم را در فضـای ادبـی ایـران بسـیار 
اسـتعدادهای  بـا  زنانـی  دیـده ام.  خـوب 
درخشـان و پُـرکار و بـا پشـتکار فـراوان، گام 
بـه گام بـا زنـان ایرانـی در صحنـۀ رقابت هـا، 
پُرفـروغ  حضـور  همایش هـا  و  جشـنواره ها 
افغانسـتانی  زن  شـعر  توانسـتند  و  داشـتند 
را در سـطح خوبـی بـه جامعـۀ ادبـی ایـران 
افـت و  البتـه  نشـان دهنـد.  فارسـی زبانان  و 
خیزهایـی بـوده، امـا همیشـه بوده انـد چنـد 
شـاعر زن فعـال کـه بالنده گـی و رشـد خوبی 

در فضـای ادبـی داشـته اند.

کـدام شـاعران زن افغانسـتان خـوب کار 
می کننـد؟

مطـرح  بسـیاری داریـم که در شـاعربانواِن 
می کننـد،  کار  اروپـا خـوب  و  ایـران  کابـل، 
بـا  را  شعرشـان  و  می گوینـد  شـعر  خـوب 
پیشـرفت و تغییـرات ادبیـات فارسـی معاصر 
نـدارم،  ذهـن  مـن حضـور  می دهنـد.  وفـق 
امـا می شـود روی اسـم بسـیاری مکـث کـرد 
و ایسـتاد: زهـرا حسـین زاده، تکتـم حسـینی، 

زهـرا  شـکریه  عرفانـی،  ابراهیمـی،  محبوبـه 
زاهـدی، زینـت نـور، حمیـرا نکهـت، صنـم 
عنبریـن، حمیـده میـرزاد و بسـیاری از شـاعر 

بانـوان دیگـر.

حـال و احـواِل ایـن روزهای نشسـت های 
چگونـه  کابـل  در  را  ادبی-فرهنگـی 

؟ می بینیـد
انجمن هـا و مراکـز فرهنگـی زیـادی در کابل 
فعالیـت دارنـد؛ امـا متأسـفانه جلسـات منظم 
کـه  اسـت  قلـم  انجمـن  تنهـا  نداریـم.  نقـد 
همـواره جلسـات نقـد و رونمایـی کتاب های 
برگـزار می کنـد و جـز  بـه خوبـی  را  شـعر 
نهادهـای قابل قبول در حوزۀ شـعر اسـت که 
برنامه هـای  بی جنجـال  و  بی حاشـیه  انصافـًا 

ادبـی را بـه پیـش می بـرد.

شـما دسـتی هـم در نقـد نوشـتن داریـد، 
چـرا نقـد ادبـی می نویسـید؟

اگـر  هـم  گاهـی  نمی نویسـم،  نقـد  زیـاد 
می نویسـم بیشـتر به خاطر حفظ مرام دوسـتی 
بـا نگارنـدۀ اثر اسـت. احتمـاالً کتابی بـوده یا 
مطلبـی یـا اتفاقـی و چیـزی کـه وادارم کرده 
حرف هایـی را از پشـت پـردۀ سـکوت بیرون 
بکشـم و بـه زبـان بیـاورم، گاهی الزم اسـت 
در ایـن اوضـاع آشـفتۀ ادبـی، حرف هایـی را 

صریـح و ُرک و بی پـروا بـه زبـان آورد.

طبـق معمـول، در پایـان ایـن پُرس وشـنید نیز 
دوسـت داریم چند شـعرتان را با خواننده گاِن 

روزنامۀ ماندگار شـریک بسـازید. 

۱
رهایت کردم

تورا و خطوط مبهم پیشانی ات را
که رنج هزار خورشید را حک می کند

و آغوش گرمی است
برای رویاهای تفتیده

و کبوتران پریده رنگ
دیگر نامت
خاطره ات

شـاخه های  البـه الی  از  نمی دهنـد  عبـورم 
درختـان

خوشه های انگور
دیگر در انتظار دستان تو نیست

دیگر

خش خش گام هایت
سکوت خفۀ باغ را نمی شکند

رهایت کردم
تو را و خطوط مبهم پیشانی ات را

و دیگر این باد است که مرهمی است
برای شانه های زخمی ام.

2
کدام روشنایی

)برای کودکِی ُگم شده ام(

کودکی در من غرق می شود
سمت آشفته دریاها

کسی ندید
این توفان سرکش از سمت کدام

ساحل وزید؟
که

شعلۀ آوار او را هیچ تابلویی نسرود؟
که چشمه یی در کویر
آه ای دیوار بلند بگو

در این بی فانوسی شب های جهان
کدامین جاده را به خاطر بسپارم؟

و در آغوش کدامین روشنایی
پناه بگیرم؟

وقتی بر لبه های تردید
شباهنگ مرگ آواز می خواند
کودکی در من غرق می شود

و کودکی پله پله عبور می کند.
3

زمانی برای تو
آسمان فصل گریستن بود

و از اوج شاخه هایت
ذهن سبز درختان آویزان بود

اینک
در فسیل لحظه ها

ستاره
از تو گریزان است

و شب مجهول مانده است
در طنین گام هایت

که آغاز مرگ است.

ممنون از این که فرصت گذاشتید.
سپاس گزارم.
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را                انتخاب  شعر            
کردم               تا       خودم    را 
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اشـاره: مینـا نصـر از شـاعراِن فعالـی 
اسـت کـه در ایـران بـزرگ شـده و از 
چنـد سـالی بدین سـو در کابـل به سـر 
فرهنگـی،  برنامه هـای  در  او  می بـرد. 
ایـن  در  و  دارد  همیشـه گی  حضـور 
شـعر  و  می پـردازد  نقـد  بـه  برنامه هـا 

نـد. می خوا
از بانـو نصـر دو مجموعه شـعر به نشـر 
رسـیده و کارهـای تازه یـی هـم آمـادۀ 
از  پُرس و شـنید  ایـن  در  دارد.  چـاپ 

پرسـیده ایم. باورهایـش  و  زنده گـی 

ُپـرس وشـنیـدی 
شـاعر  نصـر-  مینــا  با 

گفت وگو كننده: هارون مجیدی



در نتیجــۀ عملیــات مشــترک نیروهــای 
ــت   ــش و حمای ــی، ارت ــت مل ــژه امنی وی
قاطــع در والیت هــای غزنــی، زابــل و 
پکتیــا عمــر خطــاب رهبــر ارشــد القاعــده، 
ــن از  ــا 8۰ ت ــر منصــور ب ــه عم مشــهور ب
اعضــای ایــن شــبکه در افغانســتان کشــته 

ــدند. ش
پخــش  بــا  ملــی  امنیــت  ریاســت 
اعالمیه یــی گفتــه اســت کــه عمــر خطــاب 
ــده در  ــر القاع ــر رهب ــم عم ــس از عاص پ

ــراد  ــن اف ــد از کلیدی تری ــرۀ هن ــبه جزی ش
ایــن شــاخه بــود کــه در افغانســتان کشــته 
ــن  ــت، در ای ــزوده اس ــه اف ــد. خبرنام ش
عملیــات 27 تــن اعضــای شــبکه القاعــده 
بازداشــت و 5 مخفــی گاه عمــدۀ ایــن 

ــت. ــده اس ــب ش ــروه تخری گ
در بخــش دیگــر از خبرنامــه آمــده اســت 
کــه قاســم مشــهور بــه ُخــرم کیانــی، 
حســن حمزه و جنیــد از اعضــای مهــم 
ــی  ــتان، مصطف ــده در افغانس ــبکۀ القاع ش

مســؤول نظامــی ایــن شــبکه بــا 3 طالــب 
ــان  ــز در می ــی نی ــب محل ــی و 2 طال پنجاب

ــتند. ــده گان هس ــته ش کش
تاکنــون گــروه القاعــده در ایــن بــاره 

چیــزی نگفتــه اســت.
خبرنامــه افــزوده کــه اعضــای شــبکۀ 
ــالدی در  ــال 2۰۱5 می ــس از س ــده پ القاع
ــت  ــد حکوم ــر ض ــتقیم ب ــای مس جنگ ه
نقــش  و  داشــته  اشــتراک  افغانســتان 
مشــوره دهی، تأمیــن کننــدۀ ارتباطــات 

از  اســتفاده  در  مســلکی  حمایــت  و 
ــاوان و  ــاب راکــت و ه اســلحۀبزرگ، پرت

ــرای  ــب ب ــای ش ــات در عملیات ه تعلیم
طالبــان را دارنــد.

واکنش هـا بـه رد صالحیـت نرگـس نهـان؛ مجلـس سـنا 
خواسـتار معرفـی نامـزد وزرای زن شـد

مجلـس سـنا در واکنش بـه رد صالحیت نرگـس نهان تنها 
نامـزد وزیر پیشـنهادی زن بـه مجلس نماینـدگان می گوید 
کـه حکومت بایـد نامزد وزرای باقی مانـده را از میان زنان 

کند. معرفی 
فضل هـادی مسـلم یـار رییـس مجلس که در نشسـت روز 
سه شـنبه )۱4 قـوس( ایـن مجلـس صحبت می کـرد گفت: 
»رای اعتمـاد بـه نامـزد وزرا حـق مسـلم ولسـی جرگـه/
مجلـس اسـت؛ تشـکری می کنیـم کـه بـا رای دادن به ۱۱ 

نامـزد وزیـر تقریبـاً به سرپرسـتی در وزارت هـا نقطه پایان 
گذاشـته شد«.

آقـای مسـلم یار از رای رد نماینـدگان بـه خانـم نرگـس 
نهـان نامـزد وزارت معـادن ابـراز تاسـف کـرد و افـزود، 
از حکومـت می خواهـد کـه 4 نامـزد وزیـر باقی مانـده را 

کند. معرفـی  »خانـم« 
خانـم نجیبه حسـینی نیـز ابراز امیدواری کـرد که حکومت 
از 4 نامـزد وزیـر باقـی مانده کابینـه حداقل 2 نامـزد وزیر 
زن بـه مجلـس نماینـدگان پیشـنهاد کنـد و نماینـدگان نیز 

باید بـه آنـان رای دهند.

در همیـن حـال، سـناتوران در مـورد رای رد نماینـدگان 
مجلـس بـه نرگـس نهـان واکنـش متفاوتـی دارنـد.

برخـی سـناتوران از رد صالحیت نرگس نهـان انتقاد کرده 
نماینـدگان را بـه زن سـتیزی متهـم می کننـد؛ امـا شـماری 
دیگـر سـناتورها می گوینـد کـه تعـدادی نماینـدگان زن به 

خانـم نرگـس نهـان رای اعتماد نـداده اند.
 صدیقـه مبـارز یـک عضـو مجلـس سـنا گفـت: »جمـع 
کثیـری از خانـم هـا از اینکه نرگـس نهان موفق به کسـب 
رای اعتمـاد مجلس نشـد، آزرده شـده اند؛ اگـر خانم نهان 
رای اعتمـاد مـی گرفـت خوشـنامی بـرای ولسـی جرگـه 

بود«.
صفـی اهلل هاشـمی دیگـر عضـو سـنا نیـز گفـت: »از ۱2 
نامـزد وزیـر پیشـنهادی حکومت تنها خانم نهـان رای الزم 
را نیـاورد؛ ایـن مسـاله سـوال برانگیـز اسـت که چـرا تنها 
یـک زن رای تاییـد نمایندگان را به دسـت نیاورده اسـت«.
امـا؛ زلمـی زابلـی دیگـر عضـو مجلس سـنا مـی گوید که 
نرگـس نهان از سـوی نماینـدگان زن در مجلس رای تایید 

نیاورده اسـت.
آقـای زابلـی گفـت: »برخـی نماینـدگان مـرد در مجلـس 
قسـم یـاد می کنند بـه خانم نرگـس نهـان رای داده اند؛ اما 
برخـی نماینـدگان زن برخـالف خانـم نهان کمپایـن کرده 

انـد تـا رای تایید نیـاورد«.
بـه گفتـه وی، نماینـدگان زن که بـه خانم نهـان رای تایید 
نـداده انـد و یا برخـالف او کمپاین کرده انـد »بخیلی کرده 
انـد« کـه یک زن موفق به کسـب رای اعتماد مجلس شـود 

و ایـن ذهنیت در میـان نمایندگان زن قابل تامل اسـت.
مجلـس نماینـدگان روز گذشـته بـرای ۱2 نامـزد وزیـر 
پیشـنهادی حکومـت صندوق گذاشـت و از ایـن میان تنها 
نرگـس نهـان موفـق بـه کسـب رای اعتمـاد مجلس نشـد.
عـدم اعتمـاد مجلـس به خانـم نهـان، واکنش هـای زیادی 
را برانگیختـه و برخـی فعالین زن مجلس را به زن سـتیزی 

متهـم کردند.
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مجلس سنا:

نامزدوزرای دیگر زن باشند

عمر خطاب رهبر ارشد القاعده کشته شد

فرمانده پولیس بدخشان:
به سربازان مواد سوخت 

رسانده نتوانستیم

 راتلونکی کال ۳ میلیونه او ۳ لکه افغانان بېړنیو مرستو ته اړتیا لري
ــه وايــي چــې پــه ۲۰۱۸ میــادي کال  ملګــري ملتون

ــو  ــان بېړنی ــه افغان ــه او درې لک ــه درې میلیون ــې ب ک

ــري. ــا ل ــه اړتی مرســتو ت

پــه هغــه راپــور کــې چــې پــرون دوشــنبه »۱۳۹۶ کال 

د لینــدۍ ۱۳« ملګــرو ملتونــو خپــور کــړ ویــل شــوي 

چــې پــه افغانســتان کــې د جګــړې لــه املــه کــورين 

بې ځايــه شــوي او لــه ایــران او پاکســتانه ســتنېدونکي 

افغانــان مرســتو تــه ډېــره اړتیــا لــري.

ملګــرو ملتونــو وویــل، پــه افغانســتان کــې یــوازې پــه 

اکټوبــر کــې د وســله والو طالبانــو د جګــړې لــه املــه 

۳۶۰ زره کســان بې کــوره شــوي دي.

ــه  ــه امل ــړې ل ــان د جګ ــه افغان ــه لک ــږه نه ــر ل ــږ ت ل

شــوي. بې کــوره 

ــان  ــږه ۵۶۰ زره افغ ــر ل ــږ ت ــه، ل ــه حوال ــور پ د راپ

کــډوال لــه ایــران او پاکســتانه ســږ کال خپــل هېــواد 

ــو  ــه افغانســتان کــې د بېړنی ــه ســتانه شــوي چــې پ ت

ــړې ده. ــه ک ــې ال زیات ــا ي ــاره اړتی ــتو لپ مرس

د ملګــرو ملتونــو د بــري مرســتو د هامهنګــۍ 

ــان  ــه افغان ــه لک ــږه نه ــر ل ــږ ت ــې ل ــي چ ادارې وی

ــاوړه  ــه ن ــه املــه بې کــوره شــوي، پ چــې د جګــړې ل

ــې اويس. ــو ک ــه کمپون ــې پ ــت ک وضعی

ــاره  ــو لپ ــې د کډوال ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

ــن،  ــو. اې ــرۍ »ی ــايل کمېش ــو د ع ــرو ملتون د ملګ

اېــچ، يس، ار« د افغانســتان د چــارو مــرې، فتیحــه 

ــتې  ــې د مرس ــې ټولن ــۍ د نړیوال ــره اوون ــه تې عبدالل

ــړه. ــتنه وک غوښ

فتیحه عبدالله زیاته کړه:

»»یــو، اېــن، اېــچ، يس، ار« خیمــې او د نــورو مــوادو 

ــې  ــې نړیوال ــه ک ــه دې برخ ــو پ ــوي، خ ــتې ک مرس

مرســتې هــم مهمــې دي. مــوږ د افغانســتان لــه 

ــورو  ــه ن ــو او ل ــد ی ــه متعه ــتو ت ــت رسه مرس حکوم

ــوم.« ــه ک ــو ادارو منن ــته کوونک مرس

ملګــري ملتونــه وايــي، ۴۰ فیصــده کوچنیــان د ودې 

ــې د  ــتان ک ــه افغانس ــري او پ ــط نه ل ــاره الزم رشای لپ

داســې ناروغیــو لــه املــه چــې درملنه یــې پــه اســانۍ 

ــه  ــه ده، د کوچنیانــو د مړینــې شــمېره د نــړۍ پ ممکن

کچــه ډېــره لــوړه ده.

د ملګــرو ملتونــو د راپــور پــه حوالــه، پــه افغانســتان 

ــتو  ــو میاش ــو نه ــه لومړی ــادي کال پ ــې د روان می ک

ــه  ــړې ل ــان د جګ ــږه ۲۴۸۰ کوچنی ــر ل ــږ ت ــې ل ک

املــه وژل شــوي او ۶۰ فیصــده کوچنیــان لــه روانــې 

ناکــرارۍ ځورېــديل، ځکــه د کورنیــو غــړي يــې وژل 

ــره کــې اويس. ــه وې ــدار ډول پ ــه دوام ــا پ شــوي ی

ــم  ــه اټــکل، د افغانســتان د ۳۴ نی ــو پ د ملګــرو ملتون

ــدې  ــې الن ــر د کرښ ــده د فق ــړو ۳۹ فیص ــه وګ میلیون

ژونــد کــوي، ۱۰ میلیونــه افغانــان ابتدايــي روغتیايــي 

ــه  ــان پ ــه افغان ــږدې دوه میلیون ــري او ن ــات نه ل خدم

داســې ســخت فقــر کــې چــې حتــی د خــوراک لپــاره 

ــه يش مونــدالی، اويس. څــه ن

ملګــرو ملتونــو پــه خپلــه کلنــۍ څېړنــه کــې چې ســږ 

دوبــی خپــره شــوه، افغانســتان د هغــو هېوادونــو لــه 

ګڼــې واېســت چــې جګــړه په کــې پــای تــه رســېدلې 

ــړ  ــامل ک ــې ش ــې ي ــار ک ــه کت ــو پ ــو هېوادون او د هغ

ــه ده. ــې روان ــړه په ک ــې جګ چ

ملګــري ملتونــه وايــي، د افغانســتان د وګــړو تــر 

میلیونــه  ښــايي ۱۴  برخــه چــې  زیاتــه  نیاميــي 

وګــړي وي، پــه هغــو ولســوالیو کــې اوســېږي چــې 

ــې  ــې دي او امنیت ي ــې روان ــتې په ک ــله والې نښ وس

خــراب دی.

www.mandegardaily.com

بارش  نتیجۀ  در  می گوید،  بدخشان  پولیس  فرمانده 
برف در روزهای اخیر، راه  چندین ولسوالی به مرکز 
والیت مسدود شده و آنان نتوانسته اند به سربازان مواد 

سوخت زمستان را برسانند.
عبدالخالق آقسای، فرمانده پولیس بدخشان می گوید، 
قرارداد خریداری مواد سوخت زمستان نیروهای امنیتی 
مواد  تاکنون  بنابراین  و  می رسد  امضا  به  پایتخت  در 
اداری  واحد   27 پاسگاه های  از  یک  هیچ  به  سوخت 

نیروهای امنیتی نرسیده است.
فرمانده پولیس بدخشان هشدار می دهد که اگر تا یک 
هفتۀ دیگر مواد سوخت نیروهای امنیتی نرسد، دیگر 
انتقال این مواد به پاسگاه های بدخشان ناممکن خواهد 
بود. او می گوید، در ارتفاع برف در برخی از نقاط این 
والیت به یک متر می رسد و سردی هوا روزبه روز در 

حال افزایش است.
تاش محمد، فرمانده پولیس ولسوالی یفتل پایین نیز به 
ولسوالی  این  پولیس  نیروهای  می گوید،  سالم وطندار 
هم اکنون بدون مواد سوخت در شرایط بسیار دشوار در 
خط مقدم نبرد با طالبان می جنگند. به گفتۀ تاش محمد، 
از  نبود مواد سوخت، دو تن  به علت شدت سرما و 
و  است  زده  سرما  را  ولسوالی  این  پولیس  سربازان 

ممکن است بمیرند.
اکمال  که  پیمان  ولید  عبدالحفیظ، مسؤول شرکت  اما 
چوب سوخت فرماندهی پولیس بدخشان را به عهده 
دارد می گوید، علت نرسیدن مواد سوخت به نیروهای 
شرکت  سرنوشت  روشن نشدن  والیت،  این  پولیس 

قراردادی بعدی از سوی ادارۀ تدارکات ملی است.
آقای حفیظ می گوید، ادارۀ تدارکات ملی باید سرنوشت 
قراردادی سال ۱397 را روشن کند، در غیر آن بدون 
نیروهای  سوخت  مواد  نمی توانند  تمدیدی  مکتوب 

پولیس را اکمال کنند.
هنوز  که  می کند  تأیید  نیز  بدخشان  پولیس  فرمانده 
ادارۀ  در   ۱397 سال  چوب  قراردادی  سرنوشت 
تدارکات ملی روشن نشده است و این مورد پولیس 
سرما  فصل  در  زیادی  دشواری های  با  را  بدخشان 

روبه رو خواهد کرد.
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ورزش
يعقوب يسنا

ننــدرا مــودی، ســفری کــه بــه افغانســتان داشــت، با اشــرف 
غنــی کنفرانــس مشــترک برگــزار کــرد. اشــرف غنــی طبــق 
معمــول در ســخنرانی اش چنــد جیــغ زد. ننــدرا مــودی امــا 
ــاره  ــه در آن اش ــرد ک ــاز ک ــا آغ ــعری از موالن ــا ش ــخن رانی اش را ب س
شــده بــود، بایــد بــا لحــن مالیــم و خــوش بــر مخاطــب تأثیــر گذاشــت. 
مــودی در حقیقــت اشــارۀ ضمنــی بــه ســخن رانی اشــرف غنــی داشــت 

کــه بــه جــای جیــغ زدن، لحــن و بیــان ات را تأثیرگــذار بســاز. 
ــه مشــاوران  ــن اســت ک ــوان مخاطــب ای ــه عن ــا ب ــنهاد م ــن، پیش بنابرای
ریاســت جمهوری ســخن رانی اشــرف غنــی را بنویســند تــا جنــاب 
ــر  ــن، اگ ــد و در ضم ــدا کن ــات پی ــی نج ــتباه های لفظ ــه اش از این هم
ــر و  ــن مالیم ت ــراش، از لح ــراش و دلخ ــای گوش خ ــای جیغ ه ــه ج ب

ــذارد. ــت می گ ــت من ــر مل ــد، ب ــتفاده کن ــذار اس تأثیرگ

عزيز رفیعی

در میان حق، آزادی و عدالت
حقــوِق  اساســی ترین  از  یکــی  بی شــک  بیــان  آزادی 
ــردم  ــا م ــت، ام ــک اس ــای دموکراتی ــهروندی در نظام ه ش
ــن  ــد. اســتفادۀ سیاســی از ای ــد اســتفاده کنن ــن حــق می توانن ــر از ای کمت
ــای  ــای سیاســی، شــبکه های اســتخباراتی و حلقه ه حــق توســط گروه ه
ــن  ــده اســت. حریف هــا همیشــه در کمی ــی، سرســام آور و گیچ کنن مافیای
ــد  ــه می گوی ــاال چ ــه و ح ــه گفت ــاًل چ ــان قب ــد حریف ش ــه بدانن ــد ک ان
تــا اختــالف در موضع گیری هــا را بازپخــش کــرده و حریــف را در 
افــکار عامــه بــه اصطــالح »خــورد و خمیــر« کننــد. مــا هنــوز نمی توانیــم 
ــدار  ــِی ناپای ــای سیاس ــای سیاســی در نظام ه ــه موضع گیری ه ــم ک بپذیری
ــچ  ــر مصلحــت اســت و هی ــک، همیشــه بناب ــه »اصطــالح« دموکراتی و ب

ــدارد. ــدار سیاســی ن ــه اخــالق و اصــول پای ــدی ب پابن
ــواه،  ــل تمامیت خ ــی در اص ــک، ول ــر دموکراتی ــه ظاه ــای ب در نظام ه
سؤاســتفاده از آزادی بیــان و رســانه ها بیشــتر بــه کارهــای اســتخباراتی و 
ــب  ــانه های و فری ــان و آزادی رس ــرکوب آزادی بی ــرای س ــری ب توطیه گ
ــن کار  ــاک اســت. ای ــک روزمره گــی دردن ــه ی ــکار( عام ــان )اف دادن اذه
ــی ترین  ــردم را از اساس ــد و م ــوری می انجام ــه خودسانس ــت ب در نهای
حق شــان کــه همانــا رســیدن بــه حقایــق اجتماعــی و عدالــت اجتماعــی 

ــازد. ــاور می س ــا بی ب ــه ارزش ه ــروم و ب ــت، مح اس

مصدق پارسا

رأی دادن پارلمـان بـه وزیـران بهتـر از رد آنان و اداره شـدن 
وزارت خانه هـا بـا سرپرسـت ها اسـت. امـا رد کـردن یـک 
وزیـر از میـان همـه نشـانٔه چیسـت؟ مـا همـه می دانیـم که 
بیشـترینۀ نماینـده گان پارلمـان نـه از لحاظ علمی و نـه از لحاظ تخصصی، 
توانایـی قیـاس وزیـر خـوب با بـد را ندارند، پـس رأی ندادن بـه یک بانو 
و تأییـد تمـام آقایـان آیـا نشـانٔه تبعیـض جنسـیتی نمی توانـد باشـد؟ مـن 
بـا تبعیـض مثبـت موافـق نیسـتم، امـا وقتـی اعضـای پارلمـان رأی اعتماد 
را مثـل نمره هـای جـواد غازیـار در »سـتارٔه افغـان« بـه زنبیـل می بخشـند، 
چـرا فقـط یـک وزیـر را رد می کننـد؟ تنهـا نکتـٔه تمایـز نرگـس نهـان بـا 
دیگـر وزیـران جنسـیت اسـت، هیـچ تفـاوت مشـخص دیگـری وجـود 
نـدارد و اگـر پارلمـان افغانسـتان معیاری دیگـر برای این گزینـش و تعیین 
تخصـص وزیران داشـته اسـت، کاش آشـکار شـود کـه بدانیم کـدام معیار 

و تخصـص را همـه داشـتند و نرگـس نهان نداشـت.

عزيز آريانفر

یمن به کجا می رود؟
با شکست کودتای علی عبداهلل صالح در یمن، واپسین امید 
سعودی ها برای به دست آوردن پیروزی در یمن برباد رفت 
خورد.  رقم  ایران  برای  منطقه  در  دیگر  موقت  چند  هر  پیروزی  یک  و 
اکنون چنین خواهد شد که عربستان خشمگین همچون مار زخمی برای 
کشیدن انتقام و زیر سایه بردن این پیروزی ایران، یمن را برای چند روز 
پی درپی بمباران خواهد کرد. شاید هم یمن در پاسخ، چند فروند موشک 
زمین به زمین به سوی سعودی شلیک کند، اما در فرجام، ریاض ناگریر است 

راهی برای برون رفت از منجالب یمن بیابد.
اگر گرهِ کار با گفت وگوها انجام شود، چنین چیزی به معنای به رسمیت 
شناختن دولت حوثی ها از سوی یعودی است، یعنی پذیرفتن شکست از 
سوی سعودی در جنگ یمن با این همه هزینه های چندین میلیارد دالری. 
می گذریم از این که روسیاهی این شکست به اشرف غنی احمدزی می ماند.
در غیر آن، خطر آن می رود که جنگ یمن به دورن عربستان سرایت کند 
و در آن کشور چیزی همانند جنگ ویتنام بیافریند. خطر این گونه تحول 
چند  به  سعودی  فروپاشاندن  به  فرجام  در  می تواند  که  است  این  اوضاع 
بخش بینجامد. از سوی دیگر، حلقات و محافلی در امریکا در تدوام جنگ 
سعودی در برابر یمن ذی نفع اند. چون می توانند جنگ افزارهای بیشتری 
امریکایی ها  برنامۀ  با  سعودی  در  افزارها  جنگ  شده  انباشته  بفروشند. 
هم خوانی ندارد، زیرا از سوی می توان برای اسراییل خطرآفرین باشد و از 
سوی دیگر، اگر سالح ها استعمال نشوند و از میان نروند، دیگر سعودی 

نیازی به خرید دوبارۀ جنگ افزارهای گران بها نخواهند داشت. 
اما اگر کار به جایی برسد که عربستان بتواند به گونه یی منافع ایران را در 
یمن با خطر روبه رو سازد، پس لگِد چنین چیزی می تواند افغانستان را هدف 

قرار دهد تا هزینۀ جنگ را برای سعودی در افغانستان باال برود.

ساعت و مجری مراسم توپ 
طال در برج ایفل مشخص شد

والورده:
حق نداریم اسپورتینگ را دست کم بگیریم

مورینیو:

زالتان مقابل زسکا بازی نمی کند

فیـسبـوک نـــامــه

یکــی از ســتاره گان ســابق دنیــای فوتبــال، ارزش مندتریــن جایــزۀ انفــرادی 
ــارکا،  ــل از نشــریۀ م ــد. نق ــم می کن ــدۀ آن تقدی ــه برن ــال را ب ــای فوتب دنی
ــاری در  ــۀ ج ــنبه هفت ــال 2۰۱7، پنجش ــال س ــس فوتب ــالی فران ــوپ ط ت
مکانــی خــاص در شــهر پاریــس بــه برنــدۀ احتمالــی آن یعنــی کریســتیانو 

رونالــدو اهــدا خواهــد شــد.
ــن  ــوان بهتری ــه عن ــا را ب ــزۀ The Best فیف ــر جای ــاه اکتب ــه م ــدو ک رونال
ــوپ  ــن ت ــت پنجمی ــتانۀ دریاف ــاال در آس ــرد، ح ــب ک ــال کس ــن س بازیک
طالیــش قــرار دارد کــه در صــورت تحقــق ایــن اتفــاق او بــا لیونــل مســی، 
ســتاره آرژانتینــی بارســلونا از حیــث کســب تــوپ طــال مســاوی خواهــد 

شــد.
ــرج ایفــل در مراســمی کــه از  ــال امســال در ب تــوپ طــالی فرانــس فوتب
ســاعت ۱9:45 بــه وقــت محلــی  بــه برنــده اش اهــدا خواهــد شــد. مجــری 
ــد،  ــری داده خواه ــش خب ــپ پوش ــریۀ اکی ــط نش ــه توس ــم ک ــن مراس ای

داویــد ژینــوال مهاجــم ســابق تیــم ملــی فرانســه اســت.

بـه اعتقـاد سـرمربی بارسـلونا، هیـچ رقیبـی تحـت هیـچ شـرایطی نبایـد 
دسـتِ کم گرفتـه شـود.  ارنسـتو والـورده در کنفرانس خبری پیـش از بازی 
تیمـش مقابـل اسـپورتینگ لیسـبون در هفتـۀ آخـر مرحلـۀ گروهـی لیـگ 
قهرمانـان ادعـا کـرد بـا وجود قطعی بـودن صعود بـه تیم اول، تیمـش نباید 

رقیـب پرتغالـی را دسـتِ کم بگیـرد.
او در ایـن بـاره اظهـار داشـت:  یکشـنبه یـک دیـدار مهـم مقابـل ویارئـال 
داریـم، امـا تـا آن روز 5 روز بـرای اسـتراحت زمان در پیش اسـت و دلیلی 
نـدارد، ایـن بـازی را قربانـی رقابـت دیگـری کنیـم. بـا این که صعـود ما به 
عنـوان تیـم اول قطعی شـده، حـق نداریم رقیـب را دسـتِ کم بگیریم چون 

نتیجـه ایـن بـازی در صعود تیـم دوم گـروه اهمیت زیـادی دارد.
سـرمربی بارسـلونا در ادامه اظهار داشـت: تنها قبل از شـروع رقابت متوجه 
خواهیـم شـد مسـی در ترکیـب قـرار دارد یا نه. اسـپورتینگ می داند  مسـی 
قـادر بـه انجـام چـه کارهایـی اسـت، اما مـا یـک تیـم هسـتیم و بازیکنانی 

باکیفیت مسـی را در اختیـار داریم.

سـکاندار شـیاطین سـرخ در آسـتانۀ بازی با زسکا مسکو به تشـریح شرایط 
تیمـش پرداخـت. ژوزه مورینیو در آسـتانۀ بازی تیمش مقابل زسـکا مسـکو 

در لیـگ قهرمانـان اروپا دربارۀ شـرایط بازیکنانش سـخن گفت.
او در کنفرانـس خبـری پیـش از بـازی گفـت:  پوگبـا بـا وجود  خسـته گی  
و تنهـا 2 روز زمـان بـرای اسـتراحت در دیدار با زسـکا بـازی خواهد کرد. 
او از وقتـی بـه تیـم برگشـته فوق العاده بـازی کرده اسـت. زالتان بـه زمانی 
بـرای کار کـردن روی عضالتـش  نیـاز دارد، امـا مقابل تیم روسـی به میدان 

نمی رود.
از  می ایسـتد.  مـا  دروازۀ  درون  رومـرو  افـزود:  منچسـتریونایتد  سـرمربی 
آن جایـی کـه هـر دروازه بـان تیم من در هـر بـازی، بهترین سـنگربان جهان 
اسـت در شـب بازی با زسـکا، رومـرو برتریـن دروازه بان دنیـا و دخه آ پس 

از او و پریـرا، سـومین سـنگربان برتـر جهـان محسـوب خواهند شـد!
آقـای خـاص در ادامـه افـزود: ماتیـچ بـه دلیـل مصدومیـت در  ایـن دیدار  
غایـب اسـت. بازیکنـان ثابـت هـم بـه اسـتراحت نیـاز دارند تـا  فرصت به 

برسـد. بقیه 

انتـقام...
محمد مرادی

ارگ ریاســت جمهوری بــا انتشــار بیانیه یــی، اظهــارات اخیــر »محمــد 
محقــق« معــاون دوم ریاســت اجرایــی را در تهــران »در مغایــرت بــا اصــول 
ــذۀ  ــن ناف ــت کشــور و قوانی ــات و امنی ــی، ثب ــع مل سیاســت خارجــی، مناف
ــه  ــه  هیچ وج ــارات »ب ــن اظه ــه ای ــرد ک ــالم ک ــد و اع ــتان« خوان افغانس
ارگ  بیانیــۀ  نمی کنــد.«  نماینده گــی  افغانســتان  دولــت  نظریــات  از 
ــه  ــه ک ــر یافت ــان لحــن شــدیدی تحری ــا چن ریاســت جمهوری افغانســتان ب
ــت  ــوی دول ــارات از س ــن اظه ــت: »ای ــده اس ــح ش ــی از آن تصری در بخش
ــه  ــه گون ــور ب ــذۀ کش ــن ناف ــی و قوانی ــع مل ــنایی مناف ــتان در روش افغانس

ــرد.« ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــدی م ج
ــن  ــکاف بی ــا ش ــه گوی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــۀ ارگ چنی ــر بیانی از ظاه
ــت،  ــاده اس ــاق افت ــی اتف ــه تازه گ ــی ب ــرف غن ــم اش ــق و تی ــد محق محم
ــروز ارگ  ــدام ام ــدف اق ــزه و ه ــم، انگی ــب برگردی ــه عق ــی ب ــر کم ــا اگ ام
ریاســت جمهــوری، بیــش از پیــش آشــکار خواهــد شــد. عربســتان 
ــرد.  ــه ک ــن حمل ــه یم ــیدی، ب ــال ۱394 خورش ــل س ــم حم ــعودی شش س
ارگ ریاســت جمهوری افغانســتان یــک هفتــه بعــد از اقــدام نظامــی ائتــالف 
ــار  ــا انتش ــال ب ــان س ــل هم ــخ ۱2 حم ــن، در تاری ــر یم ــتان در براب عربس
ــرد. در  ــت ک ــالم حمای ــن اع ــر یم ــه در براب ــتان قاطعان ــی، از عربس بیانیه ی
کمتــر از 48 ســاعت از تصمیــم تیــم اشــرف غنــی در همراهــی بــا عربســتان، 
محمــد محقــق بــه بیانیــۀ ارگ اعتــراض کــرد و آن را در مغایــرت بــا تصمیــم 
شــورای امنیــت ملــی افغانســتان عنــوان کــرد. محقــق در تاریــخ ۱4 حمــل 
۱394 در همــدردی بــا مــردم یمــن بــه طلــوع نیــوز گفــت: »شــهید شــدن و 
زخمــی شــدن مــردم بی گنــاه کــه همــه مســلمان هســتند، بــرای مــا هیــچ گاه 
قابــل قبــول نیســت.« او اقــدام عربســتان را »قانون شــکنی جهانــی« دانســت 
و افــزود: »هرچــه زودتــر بایــد حمــالت عربســتان بــه یمــن متوقــف شــود.«
پــس از ایــن اظهــارات محقــق بــود کــه طوفــان مخالفــت بــا تصمیــم ارگ 
ــدام  ــز اق ــس ســنای نی ــه ســران پارلمــان و مجل ــی ک ــا جای ــا شــد؛ ت ــه پ ب
ــا قوانیــن بین المللــی و قوانیــن نافــذۀ افغانســتان عنــوان  ارگ را مغایــرت ب
ــر  ــته در براب ــوج برخاس ــه م ــی ک ــم اشــرف غن ــان تی ــان زم ــد. از هم کردن
ــت،  ــت. در حقیق ــه دل گرف ــۀ او را ب ــت، کین ــق می دانس ــود را کار محق خ
ــم  ــام دو و نی ــرد و انتق ــق شــلیک ک ــه محق ــر خــالص را ب ــروز ارگ، تی ام
ســال پیــش و همچنــان شــرکت در ائتالف هــای ضــد ارگ را از او گرفــت.
جالــب اســت کــه در بخشــی از بیانیــۀ ارگ ریاســت جمهوری آمــده 
ــز  ــوده و نی ــامل نب ــی ش ــای نیابت ــچ گاه در جنگ ه ــتان هی ــت: »افغانس اس
ــای  ــدان جنگ ه ــه می ــده، ب ــور در آین ــن کش ــه ای ــد داد ک ــازه نخواه اج
ــگ  ــن، جن ــوریه و یم ــوادث س ــدگاه ارگ، ح ــردد.« از دی ــدل گ ــی مب نیابت
ــه ارگ  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــران اس ــتان و ای ــن عربس ــی بی نیابت
ــته و  ــگ شــرکت داش ــن جن ــدا در ای ــان ابت ریاســت جمهوری خــود از هم
ــتان،  ــی عربس ــر یعن ــای درگی ــی از جناح ه ــب داری از یک ــه جان ــواره ب هم
ــۀ ارگ در دوازدهــم حمــل ســال ۱394  اعــالم حمایــت کــرده اســت. بیانی
خورشــیدی، چنــان از عربســتان یک جانبــه و بــدون قیــد و شــرط حمایــت 
ــت جمهوری  ــایت ریاس ــه را از س ــد، بیانی ــور ش ــی مجب ــم غن ــه تی ــرد ک ک
بــردارد. اکنــون در قســمت اخبــار و بیانیه هــای ارگ ریاســت جمهوری 
ــه چشــم  ــارت ب ــن عب ــل ۱394 اســت، ای ــخ ۱2 حم ــه تاری ــوط ب ــه مرب ک
ــایت  ــن وبس ــتید، در ای ــال آن هس ــه دنب ــه ب ــی را ک ــورد: »صفحه ی می خ

ــدارد.« ــود ن وج
البتــه ارگ ریاســت جمهوری افغانســتان، در دو و نیــم ســال گذشــته، بارهــا 
در منازعــۀ خاورمیانــه، طــرف عربســتان را گرفتــه و بی محابــا بــه اصطــالِح 
ــال:  ــه طــور مث ــی شــرکت کــرده اســت. ب ــن جنــگ نیابت خــود ارگ، در ای
ــا انتشــار  ــرب ۱396، ب ــخ ۱7 عق ارگ ریاســت جمهوری افغانســتان در تاری
بیانیه یــی کــه در حمایــت از عربســتان منتشــر کــرد، بخشــی از مــردم یمــن 
ــتی  ــال تروریس ــه اعم ــه دســت ب ــد ک ــان« خوان ــا را »یاغی ــی »حوثی«ه یعن
ــت  ــالمی، صف ــه اس ــات فق ــه در اصطالح ــد ک ــن می دانن ــل ف ــد. اه می زنن

»یاغــی« چــه بــار منفــی بــرای موصــوف آن بــه دنبــال دارد.
جــدای از ایــن، هنگامــی کــه نشســت وزیــران دفــاع کشــورهای هم پیمــان 
ــا  عربســتان چنــدی پیــش در ریــاض برگــزار شــد. در ایــن نشســت کــه ب
هــدف آغــاز عملیــات وســیع در یمــن ترتیــب داده شــده بــود، »طارق شــاه 
ــرکت  ــت. ش ــور داش ــز حض ــور نی ــاع کش ــت وزارت دف ــی«، سرپرس بهرام
ــگ عربســتان، خــود  ــاق جن ــی افغانســتان در ات ــۀ نظام ــام عالی رتب ــن مق ای
نشــانۀ شــرکت افغانســتان در یــک جنــگ نیابتــی اســت. خــالف شــعارهای 
ــک  ــر ی ــتان درگی ــه افغانس ــت ک ــی، سال هاس ــرف غن ــم اش ــۀ تی عوام فریبان
ــۀ ارگ  ــر ملــت ایــن کشــور اســت. در بیانی جنــگ نیابتــی تحمیــل شــده ب
در واکنــش بــه اظهــارات محقــق آمــده اســت کــه »ایــن نظریــات نبایــد بــه 
ــا  ــردم م ــان م ــاق می ــته نف ــدای ناخواس ــا خ ــنج و ی ــث تش ــه باع هیچ وج
ــاز  ــش از آغ ــال ها پی ــه س ــد ک ــت جمهوری می دان ــه ارگ ریاس ــود.« البت ش
بحــران در ســوریه و اظهــارات محقــق، بــر ســر مــردم افغانســتان چــه آمــده 
اســت. مگــر حادثــۀ عاشــورای ســال ۱39۰ خورشــیدی در کابــل کــه بیــش 
از 3۰۰ شــهید و زخمــی برجــای گذاشــت، برخاســته از حــوادث ســوریه 
بــود؟ مگــر قتل عــام زنــان و کــودکان پشــتوِن اهــل ســنت در ننگرهــار، بــا 
موضــوع فاطمیــون در ســوریه ارتبــاط دارد؟ مگــر بیــن بــه کنیــزی گرفتــن 
ــان،  ــدن مــردان آن ــار ســنی مذهــب در جوزجــان و ســر بری ــان ازبیک تب زن
بــا موضــوع حضــور افغانســتانی ها در ســوریه ارتبــاط دارد؟ پاســخ شــفاف 
ــان  ــه جه ــز این ک ــدارد، ج ــود ن ــان وج ــن آن ــی بی ــچ ارتباط ــه هی اســت ک
بــا یــک گــروه »ددمنــش« بــه نــام داعــش روبــه رو اســت؛ گروهــی کــه نــه 
ــوادث  ــد. ح ــیعه می شناس ــه ش ــنی و ن ــه س ــلمان، ن ــه غیرمس ــلمان و ن مس
پنــج ســال گذشــته نشــان داده، هــر کســی کــه بیشــتر ســنگ دوســتی داعــش 
ــن گــروه دچــار شــده اســت  ــه آتــش خشــم ای ــه ســینه زده، بیشــتر ب را ب
ــش در  ــی داع ــی و غیردولت ــان دولت ــه حامی ــت ک ــد گذش ــری نخواه و دی

افغانســتان نیــز بــه مســلخ ایــن گــروه خواهنــد رفــت.
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نتایـج یـک بررسـی نهـاد تحقیقاتـی حمایـت از 
حقـوق زنان و کـودکان در پنج والیت افغانسـتان 
نشـان می دهـد کـه بیـش از 66 درصـد مـوارد 
آزارهـای جنسـی زنـان در مکان هـای آموزشـی 

می گیـرد. صـورت 
نهـاد تحقیقاتی حمایت از حقـوق زنان و کودکان 
نتایج بررسـی تـازه خـود از نقش کمیسـیون های 
منـع خشـونت در کاهـش مـوارد خشـونت علیه 
یـک  در  قـوس(   ۱4( سه شـنبه  امـروز  را  زنـان 
بـا رسـانه ها شـریک  کابـل  نشسـت خبـری در 

. د کر
ایـن بررسـی کـه در والیت هـای ننگرهـار، بلـخ، 
بدخشـان، هـرات و بامیـان انجام شـده و اعضای 
از  تعـدادی  و  خشـونت  منـع  کمیسـیون های 
باشـندگان ایـن والیـات را زیـر پوشـش گرفتـه 
نشـان می دهـد کـه حـدود 66 درصد مـوارد آزار 
و اذیـت جنسـی زنـان در محیط هـای آموزشـی 

می گیـرد. صـورت 
خانـم زرقـا یفتلـی رییس ایـن نهاد تحقیقـی بیان 
داشـت کـه مصاحبـه شـوندگان این تحقیـق غالبا 
تصریـح کـرده اند که اکثـر قربانیان مـوارد آزار و 
اذیت هـای جنسـی در افغانسـتان آگاهـی الزم از 
ارگان هـای حمایـت کننده حقوق حقوق شـان  را 
دارنـد امـا بـه دلیـل بـی اعتمادی بـه ایـن نهاد ها 
وهـراس از آبـرو ریزی شـان در نـزد اطرافیان به 

ایـن نهادهـا مراجعـه نمی کنند.
نشـان  همچنـان   تحقیـق  ایـن  کـه  افـزود  وی 
می دهـد که هرچند کمیسـیون های منع خشـونت 
علیـه زنـان دراغلـب والیـات تشـکیل شـده امـا 
جلسـات ایـن کمیسـیون ها هنوز مشـکالت خود 
را داشـته، برخی والی ها در جلسـات آن شـرکت 
نمی کننـد و اعضـای آن بـه دلیـل کمبـود آگاهـی 
در رسـیدگی بـه قضایـای خشـونت علیـه زنـان 

موثـر عمـل نمی کننـد.
کمیسـیون عالـی منـع خشـونت علیـه زنـان کـه 
تعـداد ۱4 ارگان حکومتی در آن عضویت داشـته 
و بـه مدیریـت وزارت زنـان بـه پیـش مـی رود 
ایجـاد  اوایـل تشـکیل حکومـت وحـدت ملـی 
گردیـده و به موارد خشـونت علیه زنـان در مرکز 

و والیـات رسـیدگی می کنـد.
امـا خانم یفتلـی، فقدان آگاهی حـدود 63 درصد 
از وظایـف  ایـن کمیسـیون  اعضـای والیتـی  از 
اساسـی شـان را عامـل اساسـی ناکارآمـدی ایـن 
بـه قضایـای خشـونت  کمیسـیون در رسـیدگی 
علیـه زنـان خوانـده تاکیـد می کنـد کـه بـه همین 
قضایـای  از  مشـخص  ارقـام  و  آمـار  نـه  دلیـل 
خشـونت جمـع آوری شـده و نـه هـم بـه مـردم 

آگاهـی دهـی شـده اسـت.
حقـوق  از  حمایـت  تحقیقاتـی  نهـاد  مسـوول 
زنـان و کـودکان در اخیـر خاطـر نشـان سـاخت 

کـه بـرای بهبـود وضعیـت کاری کمیسـیون های 
منـع خشـونت علیـه زنـان در والیـات بایـد یک 
میکانیـزم نظارتـی کـه حکومـت، جامعـه مدنی و 
نماینـده زنـان در آن شـامل باشـد ایجـاد شـده و 
از کار ایـن کمیسـیون ها بـه جدیت نظـارت کند.
همچنیـن وی، جمـع آوری ارقام موارد خشـونت 
علیـه زنـان، برگـزاری برنامه هـای آگاهـی دهـی 
و ارتقـای ظرفیـت مـردم از سـوی نهادهـای بین 
المللـی، توشـیح قانـون منع خشـونت علیـه زنان 
را از دیگـر مـوارد خواند که در کاهش خشـونت 
تاثیرگـزار  می توانـد  زنـان  جنسـی  آزار هـای  و 

. شند با
در همیـن حـال خانـم شـاه گل رضایـی عضـو 
نشسـت خشـونت  ایـن  در  نماینـدگان  مجلـس 
چالش هـای  بزرگتریـن  از  یکـی  را  زنـان  علیـه 
اجتماعـی خوانـد کـه بخـش عمـده مـردم را در 
بـر گرفتـه و بایـد یـک معضـل ملـی تلقی شـود.
وی تفـاوت فاحش بین زنان روسـتائی و شـهری 
را در مواجهـه بـا خشـونت یـاد آور شـده بیـان 
داشـت کـه در یـک ونیـم دهه گذشـته بیشـتر بر 
مشـکالت زنان در شـهرها تمرکز صـورت گرفته 
کم تریـن  روسـتایی  زنـان  مشـکالت  نسـبت  و 

توجهی نشـده اسـت.
ایـن عضـو مجلـس، وزارت زنـان را از جملـه 
ارگان هایـی خوانـد کـه نقـش رهبـری کننـده  را 
در مسـاله کاهـش خشـونت علیـه زنان بـه عهده 
داشـته و پـس از ایـن بایـد بیشـتر بـر روسـتاها 

تمرکـز نمایـد.
 از سـوی دیگـر، خانـم سـپوژمی وردک معیـن 
مسـلکی وزارت امـور زنان نیز با تایید مشـکالت 
در برگـزاری نشسـت های والیتی کمیسـیون های 
منـع خشـونت بیـان داشـت کـه برخـی والـی ها 
کـه در تشـکیل اولیـه کمیسـیون منـع خشـونت، 
نقـش ریاسـت بـه عهـده آنـان گذاشـته شـده در 

جلسـات ایـن کمیسـیون حضـور نمـی یابند.
پذیـرش چالش هـای گسـترده  بـا  خانـم وردک 
وزارت  ایـن  کـه  داشـت  بیـان  روسـتایی  زنـان 
تـالش دارد از طریـق اصـالح نصـاب تعلیمـی 
مکاتـب با خشـونت علیـه زنان به صورت ریشـه 

ای مبـارزه کنـد.

وزرای خارجـه ائتـالف ناتـو روزسـه شـنبه 
نشسـتی را در بروکسـل آغـاز کرده اند تا در 
مـورد مسـائل مختلـف و همچنیـن قابلیـت 
تهدیدهـای  بـه  پاسـخ  بـرای  ائتـالف  ایـن 

امنیتـی جدیـد، مذاکراتـی را انجـام دهنـد.
بـه گـزارش پایگاه یـورو نیوز ایـن در حالی 
تحـت  روزه  دو  اجـالس  ایـن  کـه  اسـت 
بـه  مـورد  در  اخیـر  گزارش هـای  الشـعاع 
خطـر افتـادن آینـده رکـس تیلرسـون، وزیر 
خارجـه آمریـکا در ایـن سـمت و احتمـال 
جانشـین شـدن مایـک پامپئـو مدیـر فعلـی 
سـازمان سـیا به جـای او قرار گرفته اسـت.
بـا این حال ینس اسـتولتنبرگ، دبیـرکل ناتو 
تاکیـد کرد کـه این گمانـه زنی هـا تاثیری بر 
ایـن اجـالس ناتـو نخواهـد گذاشـت،  »چرا 
که هیچگونه سـردرگمی نسـبت به سیاسـت 

خارجی واشـنگتن وجـود ندارد.«
اسـتولتنبرگ اظهـار کـرد: بـه رغـم هرگونـه 
گمانـه زنی و شـایعاتی، وزرای ناتـو قادر به 
تمرکـز بـر وظیفه اصلی خـود و کاری که ما 
بایـد انجام دهند، هسـتند. مـن کامال مطمئن 
هسـتم اکنـون نیـز همینطور اسـت چـون ما 

کارهـای مهمـی در پیش رو داریـم، از جمله 
چگونگـی پاسـخ بـه محیـط امنیتـی کـه هر 
برانگیـز  چالـش  و  خطرنـاک  بیشـتر  چـه 

می شـود.
او اظهـار داشـت: وزاری ناتـو بـه بررسـی 
و  ناتـو  میـان  همـکاری  افزایـش  نحـوه 

پرداخـت. خواهنـد  اروپـا  اتحادیـه 
وی تاکیـد کـرد: ایـن همـکاری همیـن االن 
نیـز در سـطحی بی سـابقه قـرار داشـته و بـه 
دو نهـاد کمـک می کنـد به چالش هـای نظیر 
حمـالت سـایبری و تروریسـم و همچنیـن 
لـزوم تقویـت بسـیج قـوای نظامـی پاسـخ 

. هند د
اسـتولتنبرگ در عیـن حـال اظهـار داشـت 
کـه در ایـن نشسـت وزرای ناتـو در مـورد 
برنامه هـای  نظیـر  جهانـی  تهدیـدات 
تسـلیحاتی کـره شـمالی بـه بحـث خواهنـد 

پرداخـت.
وی ادامـه داد: کـره شـمالی در حال تضعیف 
نظام هـای جهانـی کنتـرل تسـلیحات، خلـع 
سـالح و عدم اشـاعه اسـت و باید کل جهان 

حداکثـر فشـار را بـر این کشـور وارد کند.

ینس اسـتولتنبرگ دبیـرکل ناتو 
وارد  تـا  خواسـته  طالبـان  از 
دولـت  بـا  صلـح  گفتگوهـای 
آن  غیـر  در  شـوند  افغانسـتان 
بـه شـدت سـرکوب  صـورت 

شـد. خواهنـد 
آقای اسـتولتنبرگ در بروکسـل 
و  طالبـان  کـه  اسـت  گفتـه 
سـایر مخالفـان مسـلح دولـت 
افغانسـتان از راه جنـگ پیـروز 

شـد. نخواهنـد 
وی بـه گـروه طالبـان هشـدار 
داده کـه اگـر وارد گفتگوهـای 
افغانسـتان  دولـت  بـا  صلـح 
نشـوند، نیروهـای امنیتـی افغان 
بـه حمایـت نیروهـای حمایت 
قاطـع ایـن گـروه را به شـدت 

سـرکوب خواهـد کـرد.

پیـش از ایـن نیـز ژنـرال جـان 
عمومـی  فرمانـده  نیکلسـون 
نیروهای خارجی در افغانسـتان 
از طالبـان خواسـته بـود تا وارد 
گفتگوهای صلح شـوند در غیر 
آن حمـالت علیه آنـان افزایش 

یافت. خواهـد 
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح 

مـی شـود کـه نیروهـای امنیتی 
و دفاعـی کشـور بـه حمایـت 
در  قاطـع  حمایـت  نیروهـای 
شـان  حمـالت  اواخـر  ایـن 
علیـه مواضـع طالبـان و سـایر 
بـه  را  تروریسـتی  گروه هـای 

انـد. داده  افزایـش  شـدت 

متحـد  ملـل  معاونیـت سـازمان  دفتـر 
کـرده  اعـالم  )یونامـا(  افغانسـتان  در 
اسـت که بـا افزایـش حمـالت هوایی 
نیروهـای امنیتی افغـان و خارجی علیه 
مواضع تروریسـتان، تلفات غیرنظامیان 

نیـز افزایـش یافته اسـت.
یونامـا در گزارشـی گفتـه اسـت کـه 

میـالدی  اول سـال جـاری  مـاه  در 9 
در  خارجـی  نیروهـای  حمـالت  در 
افغانسـتان 2۰5 غیرنظامی کشـته شـده 
و 26۱ تـن دیگـر زخمـی شـده انـد.
در گـزارش یونامـا تاکیـد شـده اسـت 
کـه تلفـات غیرنظامیان در سـال جاری 
نسـبت بـه سـال گذشـته، 52 درصـد 

یافته اسـت. افزایـش 
در ایـن گـزارش همچنیـن آمده اسـت 
کـه در 9 ماه گذشـته، 264۰ غیرنظامی 
غیـر   5379 و  کشـته  افغانسـتان  در 

نظامـی دیگـر زخمـی شـده انـد.
براسـاس معلومـات یونامـا، 2۰ درصد 
سـوی  از  غیرنظامیـان  تلفـات  ایـن 
 64 و  خارجـی  و  دولتـی  نیروهـای 
از سـوی  تلفـات غیرنظامیـان  درصـد 

اسـت. بـوده  مسـلح  مخالفـان 
از  حفاظـت  گـروه  دیگـر،  سـوی  از 
گفتـه  خـود  گـزارش  در  غیرنظامیـان 
اسـت کـه تنهـا در مـاه گذشـته در ۱7 
غیرنظامـی   ۱۰4 افغانسـتان  والیـت 
کشـته و ۱8۱ تـن دیگـر زخمـی شـده 

. ند ا
در همیـن حـال دیـده بان حقوق بشـر 
نیـز از افزایـش تلفـات غیرنظامیـان در 
نگرانـی  ابـراز  شـدت  بـه  افغانسـتان 

اسـت. کرده 

دریافت های یک نهاد تحقیقاتی:

66 درصد آزارهای جنسی در نهادهای آموزشی صورت می گیرد
آغاز اجالس دو روزۀ وزرای 

خارجۀ ناتو در بروکسل

هشدار دبیرکل ناتو به طالبان:

یا صـلح یا نابـودی تلفات غیرنظامیان افزایش یافته است
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